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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1002055-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. G. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. C. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002055-10.2017.8.11.0007. AUTOR: 

ANA ROSA GOMES BATISTA RÉU: ALESSANDRO DO CARMO BATISTA 

Vistos. Em consonância com o parecer ministerial de Id. 13290461, 

CITE-SE o requerido no endereço declinado pelo órgão (RUA DA 

ORQUIDEA, QD 1119, MAPIM, CENTRO, VÁRZEA GRANDE), por meio de 

carta precatória, observando as determinações da decisão inicial. 

Postergo a apreciação dos pedidos de pesquisas vias sistemas, bem 

como expedição de ofícios para encontrar o endereço do requerido para 

após resposta da precatória. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 24 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000523-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON NOVAIS DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

IDEME MARIA MARQUES RODRIGUES - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000523-98.2017.8.11.0007 

AUTOR: ELSON NOVAIS DOS SANTOS RÉU: IDEME MARIA MARQUES 

RODRIGUES - ME e outros (2) Advogado(s) do reclamado: FLAVIO 

ANTONIO DE ALBUQUERQUE FERNANDES, ANA PAULA BARELLA Vistos. 

O advogado da requerida Diagnósticos da América S.A., Dr. Flávio A. de 

A. Fernandes – OAB/PR 21.851, peticionou nos autos informando que a 

procuração que lhe foi outorgada foi revogada pela outorgante, pedindo 

pela exclusão do seu nome do Sistema (id 1321891). A manifestação veio 

acompanhada da notificação extrajudicial. Assim, nos termos do artigo 76, 

“caput”, c/c art. 111, parágrafo único, ambos do CPC/15, SUSPENDO o 

processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, devendo a requerida Diagnóstico 

da América S.A. ser intimada pessoalmente para, em igual prazo, juntar 

aos autos nova procuração com profissional habilitado, sob pena de ser 

declarada revel (art. 76, § 1º, II, do CPC/15). Providencie a Secretaria da 

Vara as medidas necessárias para a exclusão do nome do causídico do 

Sistema Pje. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se. 

Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Alta Floresta-MT, 23 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002972-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVIO DA ROCHA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002972-29.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: CLEVIO DA ROCHA VIEIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando a paralisação 

nacional de conhecimento notório dos caminhoneiros, que resultou na 

dificuldade de mobilidade da população como um todo, em virtude da falta 

de combustíveis e obstrução de rodovias, e não se sabendo quando 

ocorrerá a normalização das vias ou de reabastecimento de insumos, bem 

como, em virtude deste magistrado ter sido convocado e autorizado a 

deslocar-se até Cuiabá/MT para participar de curso de aperfeiçoamento 

na ESMAGIS - TJMT, nos dias 28 e 29 de maio de 2018, resolvo redesignar 

a audiência outrora marcada para nova data de 08 de agosto de 2018, às 

13h30min, mantendo inalteradas as demais determinações já proferidas 

por este Juízo. CUMPRA-SE o necessário. Alta Floresta-MT, 28 de maio de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001925-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001925-83.2018.8.11.0007 

AUTOR: SERDILEIA APARECIDA DA SILVA RÉU: Davi Ferreira Vistos. 1) 

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

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

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 4) CITE-SE pessoalmente a 

parte ré, mediante expedição de carta precatória, para comparecer à 

audiência de mediação e conciliação que será realizada pelo CEJUSC 

desta Comarca no dia 13/07/2018, às 13:40 HORAS., observando-se o 

disposto no § 1º do art. 695 do CPC/2015 (o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo) e que a citação deverá 

ocorrer com antecedência mínima de 15 dias da data supra designada 

(CPC, art. 695, § 2º), bem como, que a parte ré deverá comparecer à 

audiência acompanhada de seu advogado, ou, de Defensor Público (CPC, 

art. 695, § 4º). 4.1) CONSIGNE-SE, por fim, no ato de citação que, caso 

não haja autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de quinze 

(15) dias, a contar da data da audiência supra designada (CPC/2015, art. 

335, I), para apresentar resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros 

os fatos narrados na inicial (CPC/2015, art. 344). 5) INTIMEM-SE a parte 

autora e seu advogado para comparecerem à audiência supra designada. 

6) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 7) No mais, 

PROCEDA-SE a Secretaria da Vara ao disposto no artigo 338 da 

CNGC/MT. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 4 de 

junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001407-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL MESSIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

EZEQUIEL MESSIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

IMPERIO - ACESSORIOS E PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001407-30.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: IMPERIO - 

ACESSORIOS E PECAS LTDA - ME, ELIEL MESSIAS DE OLIVEIRA, 

EZEQUIEL MESSIAS DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por Banco Bradesco S/A contra Império Acessórios 

e Peças Ltda. – ME e seus garantidores Eliel Messias de Oliveira e 
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Ezequiel Messias de Oliveira, todos devidamente qualificados. Recebida a 

inicial (Id. 7993158), a parte executada foi citada para quitar o débito. Ao 

Id. 9069083 e 9288137 foi certificado o decurso do prazo para opor 

embargos à execução ou pagarem o débito. Intimada para dar 

prosseguimento ao feito, a parte exequente pugnou pela realização de 

penhora “online”. Em decisão de Id. 9678676 foi determinado ao Sr. Oficial 

de Justiça que procede-se com a penhora e avaliação de bens da 

propriedade da executada até a satisfação do débito. Ao Id. 10012142 a 

parte executada manifestou-se informando que havia protocolado 

embargos à execução, requerendo, a suspensão da decisão de Id. 

9678676. Foi juntada cópia da inicial dos embargos à execução opostos 

(Id. 10012255). É o relato do necessário. Decido. Sem muitas digressões, 

os embargos à execução opostos sob o n° 1002069-91.2017.811.0007 

foram tempestivos, ocorre que, foram recebidos SEM EFEITO 

SUSPENSIVO, consoante decisão de Id. 10106493 do referido embargos, 

não restando óbices algum para o prosseguimento deste feito. Deste 

modo, INDEFIRO o pedido de suspensão de Id. 9678676, haja vista que não 

houve a suspensão da execução. Ademais, INTIME-SE a parte exequente, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre os autos de 

penhora e depósito (Id. 10862669) e auto de avaliação (Id. 10862694). 

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. INTIMEM-SE. Cumpra-se o 

necessário. Alta Floresta-MT, 25 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003051-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLINA MARTINS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003051-08.2017.8.11.0007 

AUTOR: NICOLINA MARTINS DOS SANTOS Advogado(s) do reclamante: 

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s) do reclamado: 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO Vistos. Em razão do mutirão de 

conciliação do DPVAT que se realizará entre os dias 04 e 05 de junho de 

2018 nesta Comarca, devolvo o processo a Secretaria da Vara para a 

adoção das providências necessárias, uma vez que o processo está 

dentre os relacionados para participar do referido mutirão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 04 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141100 Nr: 3566-94.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Jose Sonni Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Batista dos Santos, Luciano de Souza, 

Vanderlei de Souza, Daniel Becker, Pedro Luis Rocha, Josiane aparecida 

dos Santos, Claudemir Siqueira Fortes, Valter de Souza, Clodoaldo dos 

Santos de Oliveira, Celso Silva de Quadros, Vanderlei Correa dos Santos, 

Luiz Carlos Silveira de Jesus, Joseir da Silva Reis, Valdecir Silveira dos 

Santos, Cleudomar de Oliveira, José de Souza da Ora

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

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da Legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

patrono/procurador DAS PARTES para manifestarem nos autos, em 15 

(quinze) dias, acerca do Of. Nº 13/2018-Intermat, fls. 248, encartado aos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 138445 Nr: 2120-56.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Garcia da Cruz, Valdir Garcia da Cruz Júnior, 

Luciana Pinheiro da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 Vistos.

INTIME-SE o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

quanto ao pedido de desistência formulado pelo exequente.

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

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 120780 Nr: 8073-69.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Tramontin

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da parte 

Requerente/Apelada, para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do Recurso de Apelação, consoante disposto no art. 1.010, do 

novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 155698 Nr: 3868-89.2017.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eletro Móveis Nunes Ltda. - Parapuã Moveis e 

Eletrodomésticos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação, acostada aos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140278 Nr: 3093-11.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tauan Tiago Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Melori Estela Favetti - 

OAB:20251/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO SOITO - OAB:RJ 

114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736-O/MT, Henrique 

Alberto Faria Motta - OAB:113815, Marcio Henrique Pereira 

Cardoso - OAB:MT 7.659, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 
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partes, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem, acerca do 

laudo pericial elaborado, encartado a estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 117068 Nr: 5187-97.2014.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Rodrigues da Silva- Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Célia de Julio - 

OAB:13.227-B / MT, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, 

Joel de Freitas - OAB:308.908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141092 Nr: 3565-12.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelia Aparecida Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:18473-A/MT, Moises Batista de Souza - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

da(s) parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 121050 Nr: 8278-98.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Leonel Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

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

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

da(s) parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142280 Nr: 4219-96.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Fernando Bonfim Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Em razão do mutirão de conciliação do DPVAT que realizará entre os dias 

04 e 05 de junho de 2018 nesta Comarca, devolvo o processo a 

Secretaria da Vara para a adoção das providências necessárias, uma vez 

que o processo está dentre os relacionados para participar do referido 

mutirão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142605 Nr: 4437-27.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Felix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Vistos.

Em razão do mutirão de conciliação do DPVAT que realizará entre os dias 

04 e 05 de junho de 2018 nesta Comarca, devolvo o processo a 

Secretaria da Vara para a adoção das providências necessárias, uma vez 

que o processo está dentre os relacionados para participar do referido 

mutirão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001471-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE PAULO GOMES (REQUERIDO)

 

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

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

autora para manifestação acerca da certidão de ID. 13372269, no prazo 

de cinco (05) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 143750 Nr: 5019-27.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Alessandra Pinheiro, Celso Sidnei Kreuz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415, Marco Antônio Sophia Dorado - OAB:20343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241

 Vistos,

 Antes de apreciar o pedido de fixação de honorários sucumbenciais, 

determino a intimação do polo ativo para, em 10 dias, especificar o valor 

do débito mencionado no petitório (“no importe de 20% sobre o valor do 

débito”, fl.69), tendo em vista que diversas obrigações foram firmadas no 

acordo de fls. 36/39 e que a devolução do veículo não corresponde à 

ordem judicial proferida à fl.57.

Consigno que o silêncio ensejará a fixação de honorários sucumbenciais 

por apreciação equitativa (§8º, art. 85, CPC).

Decorrido o aludido lapso temporal, voltem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 125486 Nr: 2635-28.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHdOP, LCdOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erica Cristiane Iocca - 

OAB:MT/16.958-O, Kaue Melli Arisi - OAB:20057/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

K.H. de O. P., representado por sua genitora Luciana Cristina de Oliveira 

Pereira, ajuizou a demanda em tela para execução de alimentos em 

desfavor de Juarez Joaquim Pereira, todos qualificados nos autos.

Juntou documentos.

Por meio da decisão de fl.22, a magistrada contemporânea recebeu a 

inicial e determinou a citação do polo passivo.

Citado (fl.27), o executado não pagou, nem apresentou justificativa, motivo 

pelo qual o polo ativo pediu a decretação da prisão do executado (fl. 30), 

tendo o promotor de justiça opinado pelo deferimento (fl.32/32-v).

Às fls.34/35, foi decretada a prisão do executado. Intimado para 

impulsionar o feito por meio de advogado, o polo ativo quedou-se inerte 

(fl.44).

Impulsionando os autos, a secretaria expediu mandado de intimação 

pessoal da representante do autor para impulsionar o processo, sob pena 

de extinção e a mesma permaneceu inerte. Desde então (setembro de 

2017), a demanda está paralisada.

Com vista dos autos, o MPE pediu a extinção do processo sem resolução 

do mérito.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 O quadro acima apontado autoriza a conclusão de que a parte exequente 

não possui mais interesse no procedimento em tela. Além disso, assinalo 

que a derradeira intimação constou que o silêncio acarretaria a extinção 

do feito.

Com tais considerações, nos termos do art. 485, VI do CPC, extingo o 

processo e revogo a prisão decretada.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 134154 Nr: 7379-66.2015.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Konig Konrad, Edithe Konig da Silva - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Cremon Martins de Oliveira

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabete Aparecida da 

Silveira Araujo da Silva - OAB:8341/MT

 Vistos,

 Atenta ao pedido do polo ativo de julgamento do feito no estado 

encontrado, mas por entender pertinente, diante dos pedidos genéricos de 

produção probatória, determino a intimação dos envolvidos para, em 10 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir. O SILÊNCIO 

ACARRETARÁ O JULGAMENTO IMEDIATO.

Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 34522 Nr: 26-24.2005.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças de Lima Dias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT, Elizabete Aparecida da Silveira Araujo da Silva 

- OAB:8341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Como fundamentado às fls. 193/194-v, o Recurso Extraordinário 

631.240/MG, julgado sob repercussão geral, consolidou a tese que o 

requerimento administrativo é imprescindível para configuração do 

interesse processual em demandas que pleiteiam a concessão de 

benefícios previdenciários. Como cediço, cabe ao magistrado verificar, em 

qualquer estágio do procedimento, a presença das condições da ação, 

cuja ausência implica na extinção do feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC.

Neste viés, concedo o prazo de 30 dias úteis para a comprovação do 

requerimento administrativo, sob de extinção.

Decorrido o aludido lapso temporal, voltem conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 68336 Nr: 1303-02.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Ferreira de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Regina da Silva Souza - OAB:22876/O, Sidnei 

Tadeu Cuissi - OAB:OAB/MT 17252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cyntia Braga Nogueira 

Cupolillo - OAB:OAB/RJ38.267, Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736/MT, Marcelo Davolio Lopes - OAB:OAB/SP 143.370, 

Marcelo Reis Cardoso - OAB:10088-A/MT

 Vistos,

Trata-se de demanda que objetiva o recebimento de indenização pelo 

seguro DPVAT em que o polo passivo impugnou o laudo pericial 

apresentado nos autos.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Analisando o registro do exame pericial de fls. 235/237, vislumbro que a 

impugnação da requerida deve ser acolhida, tendo em vista que as 

respostas apresentadas não permitem o seguro enquadramento das 

lesões e incapacidades à tabela da Lei 6.194/74, inviabilizando a 

averiguação de eventual valor devido ao autor.

Posto isso, determino a intimação do Sr. Perito para complementar o laudo 

segundo as indicações presentes na petição de fls. 239/239-v, cuja cópia 

deve ser encaminhada anexada ao mandado de intimação.

Com a apresentação do laudo complementar, intimem-se os envolvidos 

para manifestação sucessiva no prazo de 10 dias.

Registro a expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais 

será efetuado após a complementação do laudo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 109760 Nr: 5280-94.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciele Cristina Alexandretti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cab Cuiabá, Auto Locadora Cuiabá Ltda, Royal 

& SunAlliance Seguros (Brasil) S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faber Viegas - 

OAB:2105-A/MT, Fernanda Alves Cardoso Cavalari - OAB:9.494 - 

MT, Juliano Nicolau De Castro - OAB:292.121/SP, Keila Christian 

Zanatta Manangão Rodrigues - OAB:84.676/RJ, MARIELLE DA SILVA 

FERNANDES - OAB:19863/O, Rondon Brasil Viegas - OAB:141.424 RJ, 

Rubia Viegas Apolinário - OAB:5.255

 Vistos,

Em razão do acima mencionado, redesigno a audiência para o dia 

08/08/2018, às 14h30min, saindo os presentes intimados.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 35617 Nr: 1325-36.2005.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, 

Construtora Dinâmica Ltda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B, Carlos Eduardo Marcatto Cirino - OAB:7835/MT, 

Marcelo Ambrosio Cintra - OAB:8.934 MT

 Vistos,

Em razão do acima mencionado, redesigno a audiência para o dia 

08/08/2018, às 15h30min, saindo os presentes intimados.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 155595 Nr: 3831-62.2017.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRANE FARIAS RABELO 

LEITÃO - OAB:28135

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos,

 Diante dos pedidos genéricos de produção probatória, determino a 

intimação dos envolvidos para, em 10 dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir. O SILÊNCIO ACARRETARÁ O JULGAMENTO 

IMEDIATO.

Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 131 Nr: 164-69.1997.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADIA AGROAVÍCOLA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Francisco Bosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLÁUDIA SCALIANTE 

FOGOLIN - OAB:4874-A, MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE 

REIS - OAB:130124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, José Celso Carneiro Junqueira - 

OAB:2215/MT

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

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

requerida para comparecimento nesta secretaria a fim de retirar o ofício 

expedido, para baixa da penhora perante o Cartório de Registro de 

Imóveis, desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 112282 Nr: 820-30.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CG Saúde Prestadora de Serviços Médicos Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Pernambucano de Assistência à 

Saúde - IPAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Cardoso - 

OAB:11.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Coelho Pedrosa - 

OAB:30195/PE, Edmilson Paranhos de Magalhães - OAB:7809/PE, 

Higor Huynter Carinhena - OAB:8061-B/MT, Itamar Izaias da Silva - 

OAB:11765/PE, Mariza Maia Ferreira Tavares - OAB:14962/PE, 

Samara Corinta Hammoud Costa - OAB:MT/6816

 Vistos,

Quanto ao requerimento para oitiva da parte requerida, respeitando 

entendimentos contrários, tenho que houve preclusão do pleito em tela 

quando, na fase de especificação de provas, tal medida probatória não foi 

solicitada, razão pela qual indefiro.

 Concedo o prazo de 10 dias para apresentação da procuração outorgada 

pelo polo passivo para o advogado presente. Defiro o pedido de 

desistência do requerimento de expedição de rogatória.

Determino o encaminhamento de precatória para oitiva das pessoas 

arroladas pelo polo ativo.

 Em razão da desistência acima, solicite-se a precatória encaminhada para 

Rondonópolis, independentemente de cumprimento.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 132189 Nr: 6330-87.2015.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudionor Placedino Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:MT/15881-A, Fernando França Nishikawa - OAB:13169-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 Vistos,

Defiro o pedido do autor e designo audiência para o dia 08/08/2018, às 

16h 30min, saindo os presentes intimados.

 Intimem-se as testemunhas, com a advertência de que a ausência 

acarretará condução coercitiva e pagamento da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 143966 Nr: 5178-67.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Vieira da Silva, Maria Socorro Pinheiro da Silva

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

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

 Com essas considerações, com fundamento no art. 487, inc. I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial. Condeno o polo ativo ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, mas suspendendo a exigibilidade do 

adimplemento em razão da gratuidade.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 60950 Nr: 539-50.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Lina Piva Bif, Tarciso Candiotto Bif, Sander 

Candiotto Bif, Valdir Bif, Edson Biff, Lucir Bif Cardoso, Lourdes Biff, 

Valdemiro Bif

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco HSBC Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e EXTINGO O 

FEITO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios fixados 

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do 

CPC, considerando os critérios dispostos no §2º, do dispositivo.Havendo o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em 15 dias, arquive-se.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 167046 Nr: 2556-44.2018.811.0007

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFdA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Cipriani - OAB:21468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1 - Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, DESIGNO sessão de 

conciliação para o dia 02/07/2018, às 14h20min, que será realizada no 

CEJUSC.

2 – Nos termos do § 3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por 

meio do advogado e o passivo será citado, no máximo, 20 dias antes da 

audiência designada.

 3 – Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus 

respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte 

requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10 dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC.

 5 – Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência 

ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor do Estado.

6 – O início do prazo para contestação, que é de 15 dias, será nos termos 

do art. 335 do NCPC.

7 - No tocante ao pedido antecipatório, determino a realização de estudo 

psicossocial com os envolvidos e a criança, devendo a equipe cadastrada 

neste juízo anotar tudo que entender pertinente, inclusive eventuais fatos 

relacionados à alienação parental. O relatório deverá ser apresentado em 

até 15 dias.

8 - Cumprido o necessário para a realização da sessão de conciliação e 

juntado o relatório, retornem conclusos para análise do requerimento de 

antecipação de tutela.

 Às providências para a citação e realização da solenidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 138056 Nr: 1941-25.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Fernanda Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uniao Norte do Paraná de Ensino Ltda, Editora 

e Distribuidora Educacional

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730-MG, JEAN CARLO STAVARENGO - OAB:21713/O

 Posto isso, com base no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial CONDENAR a instituição requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais “in re ipsa”, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelo 

INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, desde a citação.Por entender presentes os requisitos, CONFIRMO as 

tutelas de urgência anteriormente deferidas.CONDENO as requeridas ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com 

base no artigo 85, §2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

condenação.Intime-se o polo passivo na pessoa da causídica indicada à fl. 

63.Havendo trânsito em julgado e nada sendo requerido em 15 dias, 

certifique-se e arquive-se.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 134181 Nr: 7401-27.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ellen Donaria Carlos Oliveira de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Roger de Souza Almeida 

- OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 056/07, impulsiono os 

presentes autos intimando o(a) advogado(a) da parte requerida para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas para posterior 

distribuição da carta precatória para oitiva da testemunha Jonas Alves 

Ribeiro na Comarca de Diamantino-MT, nos termos do Art. 389 da CNGC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001395-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEIXOTO & SANTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001395-79.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: PEIXOTO & SANTOS 

LTDA - ME Vistos, Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido 

de liminar, fundamentada no Dec.-lei n. 911/69, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. Considerando o regular recolhimento de custas de 

ingresso, dou prosseguimento ao feito. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, necessária a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este 

requisito. Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência do devedor. Por outro lado, 

há o justo receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado 

do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação 

do seu pretenso direito. Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes 

do Dec. Lei 911/69 e alterações inseridas pela Lei 10.931/04, defiro, 

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

apreensão, depositando-se o bem com o(a) autor(a), na pessoa de seu 

representante legal. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a 

integralidade da dívida, conforme valor apresentado pelo credor fiduciário 

na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 

3º, §2º do Dec. Lei 911/69, com redação inserida pela Lei 10.931/04). 

Poderá, ainda, o devedor fiduciante, apresentar resposta no prazo de 15 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cristiane 

Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001458-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EULER CANDIDO WENCESLAU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001458-07.2018.8.11.0007 

AUTOR: EULER CANDIDO WENCESLAU RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, Ressalvando a possibilidade de revogação, 

defiro o pedido de assistência judiciária. Deixo de designar sessão de 

conciliação em razão da impossibilidade estrutural de comparecimento da 

parte requerida, conforme noticiado por meio de ofício. Quanto ao pedido 

de concessão de tutela antecipatória, respeitando entendimentos 

contrários, tenho que a cognição sumária do que restou apresentado até o 

momento não permite a conclusão de que a probabilidade necessária para 

o deferimento da medida de urgência se faz presente, sendo 

imprescindível o contraditório. No que toca ao requerimento de tutela de 

evidência, consigno como indispensável o contraditório, consoante se 

extrai do parágrafo único do art. 311 do CPC, exceções que não se 

enquadram no caso em tela. Com tais considerações, decido: 1 - Indefiro 

os pedidos liminares. 2 - Cite-se a autarquia requerida. 3 - Decorrido o 

lapso temporal para resposta, intime-se o polo ativo para manifestação em 

até 15 dias. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001464-14.2018.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MEDONCA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001464-14.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: JOSE MEDONCA TELES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos, Defiro os benefícios da gratuidade, 

ressalvando a possibilidade de revogação. Considerando que o polo 

passivo se traduz em autarquia federal, que os procuradores não 

comparecem nas solenidades e que ainda não foi organizada pauta 

concentrada para as demandas previdenciárias, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a autarquia ré, constando as 

advertências da revelia, perante seu órgão de representação 

especializado, preferencialmente por via eletrônica junto ao cadastro 

oficial da autarquia. Não verificando, nesta cognição sumária, a presença 

dos requisitos para concessão da tutela de urgência, principalmente no 

que diz respeito aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado, em razão da necessidade de provas submetidas ao contraditório, 

por ora, indefiro o pedido de tutela antecipatória. Registro que a Lei n.º 

10.259/01 não é aplicável a este juízo e que o processo administrativo 

referente ao benefício pode ser obtido pelo próprio segurado, motivo pelo 

qual indefiro o pedido de apresentação de tais documentos pela autarquia 

requerida. Decorrido o lapso temporal para resposta, intime-se a parte 

autora para, querendo, manifestar em 15 dias. Após, conclusos. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 161946 Nr: 7048-16.2017.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz Augusto Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

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

OAB:4.136-A

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

Mato Grosso - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, e o faço para o fim de REVOGAR a decisão liminar proferida nos 

autos em apenso (Cód. 25926) e determinar o LEVANTAMENTO 

DEFINITIVO da penhora existente sobre o bem imóvel, objeto desta lide. 

Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários 

de seu patrono.Por fim, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, “a” do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE ofício ao Cartório competente 

para realização da baixa da penhora no imóvel em questão. Após, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113374 Nr: 1909-88.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldenir Augusto Cecon - Me, Waldenir 

Augusto Cecon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, logo, segue anexo extrato detalhado do veículo 

encontrado via sistema Renajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8607 Nr: 49-92.1990.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdM, WRC, ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDdM-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Penalva Verdolin - 

OAB:11066, Mauricio Nogueira Júnior - OAB:MT 5169, Sálua Gazali - 

OAB:6.278/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerida às fls. 

1321/1322, em face da decisão de fl. 1315.

Pois bem.

Considerando-se o caráter infringente dos presentes Aclaratórios, em 

observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino 

a intimação da inventariante/Embargada para que se manifeste no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118073 Nr: 6000-27.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Augusto Rebouças

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Ferreira da Silva 

Júnior - OAB:MT/11.322

 Certifico que desentranhei os documentos de fls. 90/91, tendo em vista 

que correspondem a petição direcionada aos autos ID. 113412. Ainda, 

certifico que procedi a renumeração das páginas, a partir da fl. 90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100478 Nr: 2030-87.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson de Almeida Oliveira e & Cia Ltda - 

EPP, Emerson de Almeida Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a informação de fl. 105, bem como os documentos de fls. 

111/112 carreados aos autos pelo exequente, dando conta de que o bem 

penhorado à fl. 63, sem a devida averbação na respectiva matrícula, não é 

mais de propriedade do executado, desconstituo a referida penhora.

No ponto, tendo em vista a lapso temporal existente entre a última tentativa 

de penhora de valores porventura existentes nas contas da parte 

executada e a presente data, DEFIRO o pedido de fl. 123.

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor indicado pela exequente.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, CERTIFIQUE-SE e 

voltem-me CONCLUSOS para as providências do §5º, do art. 854, do 
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NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que manifeste-se 

em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112085 Nr: 617-68.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

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

- OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

 No ponto, tendo em vista a lapso temporal existente entre a última 

tentativa de penhora de valores porventura existentes nas contas da 

parte executada e a presente data, DEFIRO o pedido de fl. 110.

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor indicado pela exequente.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, CERTIFIQUE-SE e 

voltem-me CONCLUSOS para as providências do §5º, do art. 854, do 

NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que manifeste-se 

em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59969 Nr: 4675-27.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Macedo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:248505/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro e concedo o prazo IMPRORROGÁVEL de 30 (trinta) 

dias para que a parte exequente efetue o cumprimento da determinação 

de fl.97, sob pena de extinção do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001660-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001660-81.2018.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o 

benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais. Diante do recebimento do Ofício 

Circular nº 001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da 

União em participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo 

Código de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista 

no art. 334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de 

antecipação de tutela antecipada, a realização de perícia médica. In casu, 

através do Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, 

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

em benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo 

quanto à condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, 

para após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior 

celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos 

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

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício 

Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 

00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita 

judicial a Dra. Fernanda Sutilo Martins, podendo ser encontrada no Hospital 

Cristo Redentor, razão por que FIXO os honorários em R$ 200,00 

(duzentos reais), em observância à tabela V da Resolução nº 

00305/2014-CJF. INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação para designar dia, 

horário e local para a realização da perícia médica, devendo este informar 

à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que proceda à 

INTIMAÇÃO dos interessados para comparecimento ao ato processual, 

consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo 

no prazo de 30 dias, contado a partir da data da realização da perícia. 

Juntamente com o mandado de intimação, conste a advertência para que o 

médico nomeado compareça com seus documentos pessoais junto à 

Secretaria desta Vara, para que realize seu cadastro junto ao Sistema de 

Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda não tenha sido realizado 

referido cadastro. ENCAMINHE-SE à Sra. Perita cópia da inicial, dos 

quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos 

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

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

supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). INTIME-SE a parte 

autora para, em cinco (05) dias, querendo, nomear assistente técnico e 

apresentar quesito. Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte 

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguma atividade braçal? Uma vez designada data para realização da 

perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, 

com o encaminhamento dos autos, CITE-SE o requerido, devendo constar 

as advertências do artigo 344, do CPC e que o prazo para contestar é de 
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trinta (30) dias. No mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido para se 

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e 

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita. 

Por fim, façam os autos CONCLUSOS para apreciação do pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 28 de maio de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001874-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL JACKSON DE ARAUJO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001874-72.2018.8.11.0007 Vistos. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, 

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. 3) Tendo em vista a improvável possibilidade de 

conciliação em casos tais, e ainda, o grande número de ações de DPVAT 

distribuídas nos últimos meses, com o esgotamento de pauta livre, DEIXO 

de designar a audiência preliminar prevista no art. 334, do CPC. 4) CITE-SE 

a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, e CONSIGNE-SE que, havendo interesse da requerida em conciliar, 

deverá indicar em preliminar de contestação. CONSIGNE-SE ainda que 

deverá a parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, 

eis que os não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de 

acordo com o disposto no art. 344, todos da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 30 de maio de 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002805-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002805-12.2017.8.11.0007 Vistos. HOMOLOGO a 

desistência da ação quanto aos requeridos LYVIA MARA CAMPISTA 

WANZELER e JAMES MATTHEW MERRILL, devendo estes serem 

excluídos do polo passivo da demanda. No mais, cumpra-se integralmente 

cf. decisão prolatada sob o Id n. 10292151, certificando acerca da citação 

e do decurso de prazo para a apresentação de defesa. Alta Floresta, MT, 

28 de maio de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003389-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BONIN BORTOLUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003389-79.2017.8.11.0007 Vistos. HOMOLOGO a 

desistência da ação quanto aos requeridos LYVIA MARA CAMPISTA 

WANZELER e JAMES MATTHEW MERRILL, portanto, PROMOVA a 

Secretaria de Vara a exclusão destes do polo passivo da demanda. No 

mais, cumpra-se integralmente a decisão prolatada sob o Id n. 11710268, 

certificando acerca da citação dos demais requeridos e do decurso de 

prazo para a apresentação de defesa. Alta Floresta, MT, 28 de maio de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001526-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA ROCHA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001526-54.2018.8.11.0007 Vistos. 1 - CITE-SE o 

executado, com os benefícios do art. 212 § 2º do CPC para, no prazo de 3 

(três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da dívida, de acordo 

com o artigo 829 do Código de Processo Civil. 2 - O executado, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá, no prazo de 

15 (quinze) dias após a juntada aos autos do mandado de citação, 

opor-se à execução por meio de embargos, nos termos dos artigos 231 e 

915 do Código de Processo Civil. 3 - Do mandado de citação constarão, 

também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

observando a ordem de preferência descrita no artigo 835 do CPC, 

lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC) e, em caso de bens 

imóveis, também deverá ser intimado o cônjuge do executado (art. 842, do 

CPC). Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, será dela 

intimado o executado, nos termos do artigo 841 do CPC. 4 - Na execução 

de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora 

recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa 

pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora 

(art. 855, do CPC). 5 - Não encontrado o devedor, efetue o Sr. Oficial de 

Justiça o arresto de bens do devedor suficientes para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que nos 10 dias seguintes à 

efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar o devedor 

por 2 vezes em dias distintos; havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação por hora certa, certificando o ocorrido (art. 830, §1º, do CPC). 6 - 

Certificado pelo Sr. Meirinho que o devedor não foi encontrado, não 

havendo suspeita de ocultação, a Secretaria deverá intimar o credor, por 

meio de seu advogado, para requerer a citação por edital do devedor. 7 - 

Fixo, desde já, os honorários em 10% sobre o valor do débito. Para o caso 

de integral pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária 

ora fixada será reduzida pela metade (artigo 827, §1º, do CPC). Expeça-se 

o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 28 de maio de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010457-92.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FABIO JOANUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada para, no prazo de 

quinze (15) dias, efetuar o pagamento do valor restante do débito, 

consignando que o prazo para oferecimento de embargos à execução 

será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da 

data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR TEIXEIRA LOIOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000326-46.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ARTHUR TEIXEIRA LOIOLA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte ré informa que 

efetuou o pagamento integral da condenação (petição ID nº. 12988686 e 

13240029) e a parte autora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta na petição num. 3082900. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo 

Civil. Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

do advogado da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Cientifique-se 

por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas 

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de maio de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MARA AGUIAR PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000824-11.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LILIAN MARA AGUIAR 

PINHEIRO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo 

Civil. I – Mérito No mérito verifica-se que a autora adquiriu passagem aérea 

p através do website da Azul em 24/11/2017, para empreender viagem 

referente ao trecho de Alta Floresta/MT (AFL) – Cuiabá/MT (CGB) – 

Goiânia/GO (GYN) – Campinas/SP (VCP), o que gerou o código de reserva 

“M8112V”. Sustenta que a viagem não transcorreu tranquilamente visto 

que houve atrasos e cancelamentos indevidos. Por outro lado, a empresa 

aérea realmente confirma o cancelamento do voo em decorrência de 

imperiosa manutenção não programada da aeronave, que acusou uma 

falha proveniente do sistema de reverso da aeronave, e posterior mau 

tempo que assolava o aeroporto de Cuiabá/MT. Em suma afirmou que 

todos os atrasos e cancelamentos ocorreram por falhas nas aeronaves. 

Os fatos restaram incontroversos com base no art. 374, inciso III do NCPC. 

Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação 

das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 

3º, caput, do CDC. Deste modo, a responsabilidade da empresa aérea, 

prestadora do serviço de transporte, por eventual dano causado ao 

consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou 

culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Diante 

princípio da inversão do ônus das provas (artigo 6°, VII, do CDC) deveria a 

empresa requerida comprovar ausência de responsabilidade no 

cancelamento do voo. No entanto, não se desincumbiu do seu ônus. A 

empresa de transporte aéreo não cumpriu com seu deve legal, ou seja, 

comunicar com antecedência o cancelamento de voo, pois não se 

desincumbiu do seu ônus processual nos termos do art. 373, inciso I do 

NCPC. Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, 

ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os 

riscos inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao 

transporte terrestre as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa. O cancelamento de voo 

demonstra falha na prestação dos serviços contratados, pois a empresa 

aérea está incumbida de cumprir com o contratado a fim de não gerar 

contratempos aos consumidores. Quanto ao dano moral, este se 

caracteriza pelo desconforto, não sendo difícil supor o sentimento de 

impotência do consumidor e seu inegável estresse psicológico diante da 

má prestação do serviço. Assim, é induvidoso que houve falha no serviço 

prestado pela empresa aérea, ora ré, acarretando, sem sombra de dúvida, 

abalo na esfera psíquica da autora, pois as falhas descritas na peça inicial 

geram ansiedade, aflição e desconforto pelo qual o consumidor não 

passaria, caso o serviço prestado pela transportadora tivesse funcionado 

corretamente. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto (viagem a 

passeio), as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. Por fim, fixo a indenização no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 

487, I, do vigente Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré no 

pagamento, em favor da autora, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da 

sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 30 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PRAXEDES BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000528-86.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EDER PRAXEDES BRANCO 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. Ausente 

o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código 

de Processo Civil. I – Preliminar - Interesse processual Rejeito a preliminar 

na medida em que há necessidade da medida judicial para que o 
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reclamante obtenha a satisfação da pretensão de seu suposto direito, bem 

como é adequado o procedimento escolhido. II – Mérito No mérito afirma a 

autora ter sido negativada indevidamente pela empresa requerida, pois 

não tem relação jurídica, pois sequer compra produtos da requerida. Por 

outro lado, a ré afirma inexistir dano indenizável e que da narrativa dos 

fatos se depreende que a pretensão deduzida pela parte autora poderia 

ter sido solucionada administrativamente e que um mero aborrecimento 

não é suficiente para embasar uma condenação por danos morais. Em se 

tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, a empresa requerida, não se 

desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373 inciso II do NCPC) já que se 

a autora afirmou que não tem relação jurídica com a ré, assim deveria esta 

provar a origem dos débitos, não há como impor a reclamante o ônus da 

prova negativa, por ser impossível e diabólica. Portanto, o nome da parte 

autora foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito em 

razão de dívida não contraída por ela, uma vez que não contratou (ou se 

utilizou) dos serviços prestados pela ré. Na linha da jurisprudência do 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços 

calcada em informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa 

prestadora de serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados 

do adquirente. Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no 

sentido de que a responsabilidade do fornecedor não é afastada na 

hipótese de ter inserido o nome do consumidor em órgão ou entidade de 

proteção ao crédito, em decorrência de fato de terceiro que 

fraudulentamente conseguiu obter documentos pessoais da vítima. Nesse 

sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO OU AGRAVO INTERNO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE 

TERCEIRO PREVISÍVEL – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME 

DO CONSUMIDOR ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – 

DEVER DE INDENIZAR – DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - 

VALOR DA CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de 

terceiro, que fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, 

fazendo com que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de 

proteção ao crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do 

fornecedor de bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João 

Bosco Soares da Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO 

INOMINADO. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO 

STJ. ANOTAÇÕES QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco 

do negócio. Demonstrado nos autos que as demais anotações foram 

questionadas judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, 

do Superior Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no 

cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada 

indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de 

indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da 

indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Recurso Inominado nº 0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir 

Alaércio dos Santos, j. 24 de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral 

prescinde de comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) 

indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito 

(dano moral in re ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos 

autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar 

e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica referente ao contrato registrado sob n.º 

003020039014057M, no valor de R$ 240,01 (duzentos e quarenta reais e 

um centavos); b) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 30 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011199-54.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL DA CRUZ PESSOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011199-54.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: ISABEL DA CRUZ PESSOA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo 

do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A solução amigável do conflito está em 

consonância com a legislação pertinente. Ante o exposto, HOMOLOGO a 

transação celebrada entre as partes, nos termos do artigo 487, inciso III, 

“b”, do vigente Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA 

A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. 

Intimem-se. Arquive-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANISI BIANCHINI SERAFIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000614-57.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VANISI BIANCHINI SERAFIN 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, NCPC. I – Inépcia da 

Inicial Rejeito a preliminar arguida, na medida em que a inicial descreve os 

fatos e o pedido decorre logicamente dele, sendo preenchidos pelo autor 

os requisitos do art. 319 do NCPC. Ademais, o comprovante de residência 

anexado a inicial esta em nome do esposo da autora, Sr. Luiz Pedro 

Serafin, deste modo é presumível que residem juntos. II – Mérito No mérito 

a parte autora afirma ter adquirido uma passagem aérea para o voo de nº 

2611, tendo como local de partida o aeroporto de Alta Floresta/MT às 
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14h15min do dia 19 de dezembro de 2017, e como destino final o 

aeroporto de Florianópolis/SC, com chegada programada às 21h35min do 

mesmo dia, com duas conexões a serem realizadas, uma em Cuiabá/MT e 

outra em Campinas/SP. No entanto, no dia 19 de dezembro de 2017 a 

requerente embarcou no aeroporto de Alta Floresta/MT com atraso de 

01h10min, em razão de manutenção na aeronave. Em razão do atraso na 

decolagem no aeroporto de Alta Floresta/MT, a requerente perdeu o voo 

de conexão em Cuiabá/MT. Em suma, afirma que devido ao atraso do voo 

AD 2611 na cidade de Alta Floresta/MT, a requerente perdeu sua conexão 

na cidade de Cuiabá/MT chegando a seu destino, Florianópolis/SC, apenas 

no dia 20 de dezembro de 2017 às 11horas, ou seja, com 13h30min de 

atraso do horário previsto no momento da aquisição das passagens, 

perdendo compromissos já agendados na cidade de Florianópolis/SC. Por 

outro lado, alega a empresa aérea ter sido impedida de embarcar os 

passageiros em virtude da aeronave do voo nº 2611 (AFL-CGB) ter 

recebido a mensagem de falha “ENG 1 VER TLA FAIL” possível falha no 

sistema de reversor do motor 1, ocasionando a extrema necessidade de 

manutenção absolutamente urgente, inevitável e imprevisível da aeronave, 

gerando o necessário atraso de 01h30min na decolagem do voo. No 

entanto, a empresa aérea não anexou aos autos documento idôneo 

comprobatório da impossibilidade de voo em razão do fato. Os 

documentos para registro de força maior devem ser oficiais e emitidos 

pela ANAC. Os fatos trazidos na inicial foram corroborados pela empresa 

requerida, isto é, atraso na saída, e deste modo tornaram-se 

incontroversos, aplicando-se o disposto no art. 374, inciso II do NCPC. Na 

espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC. Assim, a responsabilidade da empresa aérea, prestadora 

do serviço de transporte, por eventual dano causado ao consumidor é 

objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme 

dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Diante princípio da inversão 

do ônus das provas (artigo 6°, VII, do CDC) deveria a empresa requerida 

comprovar ausência de responsabilidade no cancelamento e consequente 

atraso para chegada ao destino final. No entanto, não se desincumbiu do 

seu ônus. Esse tipo de atraso não exclui a responsabilidade da companhia 

aérea quanto à necessária reacomodação, reembolso ou realização do 

serviço por outra empresa, de acordo com o disposto no artigo 8º da 

Resolução 141/2010 da ANAC: Art. 8º Em caso de cancelamento de voo 

ou interrupção do serviço, o transportador deverá oferecer as seguintes 

alternativas ao passageiro: I - a reacomodação: a) em voo próprio ou de 

terceiro que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na 

primeira oportunidade; b) em voo próprio a ser realizado em data e horário 

de conveniência do passageiro; II - o reembolso: a) integral, assegurado o 

retorno ao aeroporto de origem em caso de interrupção; b) do trecho não 

utilizado, se o deslocamento já realizado aproveitar ao passageiro; III - a 

conclusão do serviço por outra modalidade de transporte, em caso de 

interrupção. Desta forma, caso o passageiro opte pela reacomodação, o 

novo voo não pode ter uma diferença de horário de chegada superior ao 

limite de quatro horas. Exegese extraída no disposto nos artigos 230 e 231 

do Código Brasileiro de Aeronáutica: Art. 230. Em caso de atraso da 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em vôo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem. Art. 231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, 

ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os 

riscos inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao 

transporte terrestre as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, restando obrigado a reparar os danos 

causados, pois descumprira o dever contratual de conferir ao recorrido a 

o ingresso no voo contratado, configurando-se falha na prestação dos 

serviços, nos termos do artigo 14 do CDC. O atraso excessivo no horário 

do voo não constitui mero aborrecimento do cotidiano, enseja, sim, evento 

apto a ferir a dignidade da pessoa, surgindo, então, a reparação por dano 

moral. Quanto ao dano moral, este se caracteriza pelo desconforto, não 

sendo difícil supor o sentimento de impotência dos consumidores e seu 

inegável estresse psicológico diante da má prestação do serviço. Assim, é 

induvidoso que houve falha no serviço prestado pela empresa aérea, ora 

ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica da parte 

autora, pois as falhas descritas na peça inicial geram ansiedade, aflição e 

desconforto pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço 

prestado pela transportadora tivesse funcionado corretamente. O 

arbitramento do valor da indenização por danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes 

(pessoa jovem em viagem de turismo), o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. Por fim, fixo a indenização no 

valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em razão do atraso de 13 (treze) 

horas na chegada ao destino final. III – Dispositivo Ante o exposto, rejeito a 

preliminar e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral, nos termos 

do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré 

no pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da 

sentença. Inexistindo condenação em custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em 

julgado da presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 30 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA JACOB MARRAFAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000126-05.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RAFAELA JACOB MARRAFAO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. I – Preliminares 

a) Extinção sem resolução - Ausência da parte autora em sessão de 

conciliação Inobstante a ausência da requerente em audiência de 

conciliação (ID nº. 12074299), é certo que houve pedido de redesignação 

da referida solenidade, a qual inclusive fora novamente designada e 

realizada, consoante se vê do termo de ID nº. 13146498, com 

comparecimento de ambas as partes. Assim, afasto a preliminar arguida. 

b) Inépcia da inicial Aduz a requerida que a inicial é inepta porquanto não 

apresentou pedido certo. Analisando detidamente a exordial verifica-se a 

exatidão da pretensão autora, qual seja indenização por dano moral. Em 

que pese a não indicação de valor pretenso, é certo que a autora deu a 

causa valor dentro do limite previsto pela Lei nº. 9.099/95. Ademais, 

embora não seja o caso, é permitido ao Juiz a retificação de ofício do valor 

da causa, consoante dicção do artigo 292, § 3º do CPC. Nesse sentido: 

AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO. 

DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DILIGÊNCIA 

NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE. INICIAL INDEFERIDA. DESCABIMENTO. I. 

De acordo com o art. 292, V, do CPC, na ação indenizatória fundada em 

dano moral o valor da causa deve corresponder ao valor pretendido pela 

parte. No caso concreto, intimada para emendar a petição inicial, indicando 

o correto valor da causa, a autora atribuiu ao feito o correspondente ao 

contrato de financiamento a ser quitado e ao valor dos danos materiais 

pretendidos, deixando de indicar a quantia postulada a título de dano 

moral. II. Contudo, o desatendimento da ordem de emenda da exordial para 

adequar o valor da causa não constitui fundamento suficiente, por si só, 
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para o indeferimento da petição inicial, na medida em que é possível a 

correção, de ofício, do valor da causa pelo próprio Magistrado, na forma 

do § 3ª do art. 292 do CPC. Além disso, não restou configurada nenhuma 

das hipótese de indeferimento da petição inicial, conforme previsto no art. 

330 do CPC. III. Assim, impõe-se a desconstituição da sentença, devendo 

ser atribuído à causa, ao menos provisoriamente, o valor indicado pela 

parte autora, considerando que deixou ao arbítrio do juízo a fixação da 

indenização por danos morais. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70075665570, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 28/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. 

(...) INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA. RIGORISMO FORMAL DESNECESSÁRIO E IMPRODUTIVO. (...) A 

fixação do valor da causa desempenha papel fundamental para o cálculo, 

posterior, das custas do processo e para a fixação dos honorários 

advocatícios. É necessário dar-se valor à causa, ainda que não tenha 

conteúdo econômico imediatamente aferível. Contudo, diz o §3º do art.292 

do CPC/15 que o "...o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da 

causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão...". Não há dúvida que dentro de um rigorismo formal-legal o 

indeferimento da inicial está na ordem processual. Mas é preciso mais do 

que cumprir, sem a menor reflexão, os comandos legais. (...) APELAÇÃO 

PROVIDA (Apelação Cível Nº 70076216407, Sexta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 

22/02/2018). Restando preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, 

rejeito a preliminar. II – Mérito No mérito a autora afirma ter adquirido uma 

passagem aérea da empresa requerida, saindo de Alta Floresta/MT com 

destino a Cuiabá/MT, para o dia 16/11/2017, com saída às 14h15min e 

chegada às 15h30min. Assevera que o voo fora cancelado e remanejado 

para o mesmo dia, sendo que somente à 23h15min, com oito horas de 

atraso, chegou ao seu destino. Por outro lado, a requerida afirmou que o 

atraso no referido voo decorre das condições climáticas, incidindo a 

excludente de responsabilidade de motivo de força maior. No entanto, a 

empresa aérea não anexou aos autos documento idôneo comprobatório 

da impossibilidade de voo em razão do tempo. Os documentos para 

registro de força maior devem ser oficiais, emitido pela ANAC. Na espécie, 

trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes 

ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC. Deste modo, a responsabilidade da empresa aérea, prestadora do 

serviço de transporte, por eventual dano causado ao consumidor é 

objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme 

dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Diante princípio da inversão 

do ônus das provas (artigo 6°, VII, do CDC) deveria a empresa requerida 

comprovar ausência de responsabilidade no atraso do voo por cerca de 8 

(oito) horas. No entanto, não se desincumbiu do seu ônus. Esse tipo de 

cancelamento não exclui a responsabilidade da companhia aérea quanto à 

necessária reacomodação, reembolso ou realização do serviço por outra 

empresa, de acordo com o disposto no artigo 8º da Resolução 141/2010 

da ANAC: Art. 8º Em caso de cancelamento de voo ou interrupção do 

serviço, o transportador deverá oferecer as seguintes alternativas ao 

passageiro: I - a reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiro que 

ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira 

oportunidade; b) em voo próprio a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro; II - o reembolso: a) integral, assegurado o 

retorno ao aeroporto de origem em caso de interrupção; b) do trecho não 

utilizado, se o deslocamento já realizado aproveitar ao passageiro; III - a 

conclusão do serviço por outra modalidade de transporte, em caso de 

interrupção. Desta forma, caso o passageiro opte pela reacomodação, o 

novo voo não pode ter uma diferença de horário de chegada superior ao 

limite de quatro horas. Exegese extraída no disposto nos artigos 230 e 231 

do Código Brasileiro de Aeronáutica: Art. 230. Em caso de atraso da 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em vôo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem. Art. 231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, 

ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os 

riscos inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao 

transporte terrestre as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, restando obrigado a reparar os danos 

causados, pois descumprira o dever contratual de conferir ao recorrido a 

o ingresso no voo contratado, configurando-se falha na prestação dos 

serviços, nos termos do artigo 14 do CDC. O atraso excessivo no horário 

do voo (8 horas) não constitui mero aborrecimento do cotidiano, enseja, 

sim, evento apto a ferir a dignidade da pessoa, surgindo, então, a 

reparação por dano moral. Quanto ao dano moral, este se caracteriza pelo 

desconforto, não sendo difícil supor o sentimento de impotência dos 

consumidores e seu inegável estresse psicológico diante da má prestação 

do serviço. Assim, é induvidoso que houve falha no serviço prestado pela 

empresa aérea, ora ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na 

esfera psíquica da parte autora, pois as falhas descritas na peça inicial 

geram ansiedade, aflição e desconforto pelo qual o consumidor não 

passaria, caso o serviço prestado pela transportadora tivesse funcionado 

corretamente. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir 

conduta abusiva. Por fim, fixo a indenização no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) em razão do atraso excessivo na chegada ao destino 

final. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte o 

pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo 

Civil, para CONDENAR a ré no pagamento, em favor da autora, da quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de 

juros moratórios de 1% ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC, a 

partir da sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001211-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001211-94.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE CARLOS BANDEIRA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Analisando detidamente o presente feito 

verifica-se que o comprovante de residência de ID nº. 4297405 – Pág. 6, 

além de não ter sido apresentado em sua integralidade, não está em nome 

do postulante, e este não justificou tal fato. Desse modo, intime-se a parte 

autora para no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, comprovando o 

domicílio nesta comarca, com documento completo, sob pena de extinção. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DALLA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUARK TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000360-84.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANGELA MARIA DALLA 

COSTA REQUERIDO: QUARK TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP 

Vistos. Analisando detidamente o presente feito verifica-se que o 

comprovante de residência de ID nº. 11750664, não está em nome da 

postulante, e esta não justificou tal fato. Desse modo, intime-se a parte 

autora para no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, comprovando o 

domicílio nesta comarca, sob pena de extinção. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

29 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000508-95.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIA APARECIDA ROCHA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 

38 da nº. Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação 

probatória, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355 do Código de Processo Civil. I – Preliminares a) Ilegitimidade ativa 

Inobstante a titularidade da unidade consumidora em alusão estar em nome 

do esposo da autora, o qual, alias, é o advogado que patrocina a causa, é 

certo que a demanda tem o escopo de ressarcir a requerente prejuízo 

material decorrente da queima de produtos domésticos ante alegada 

oscilação na força da energia elétrica, cuja nota fiscal apresentada 

demonstra estar em seu nome. Assim, considerando o prejuízo sofrido 

pela requerente, em consonância com a definição de consumidor prevista 

no artigo 2º do CDC, afasto a preliminar arguida. b) Incompetência em 

razão da matéria Rejeito a preliminar arguida, na medida em que a perícia é 

desnecessária no caso em tela e de cunho protelatório. De qualquer 

forma, compulsando atentamente o processo, percebe-se que a causa 

não é complexa, envolve exclusivamente a análise de direito e independe 

de perícia já que se discute a responsabilidade no dever de ressarcir a 

autora prejuízo causado pela ré. II - Mérito Evidenciada a relação de 

consumo entre as partes, e ante a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, perfeitamente cabível a inversão 

do ônus da prova, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. No caso em exame a autora pleiteia indenização 

por danos morais e materiais em decorrência da queima de uma televisão, 

um receptor de antena parabólica, um receptor de TV a cabo, um telefone 

sem fio, um home theater e um blu-ray em virtude da oscilação na força de 

energia. Analisando detidamente o caso em comento verifica-se que a 

responsabilidade incidente ao caso em tela é objetiva, não dependendo de 

prova de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, 

bastando apenas a demonstração do prejuízo, a autoria da conduta ilícita 

praticada e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar. As 

empresas públicas e os concessionários, permissionários e aqueles 

autorizados de serviços públicos também estão sujeitos ao mesmo regime 

da Administração Pública quanto à responsabilidade civil, de modo que a 

requerida, na qualidade de empresa concessionária de serviços públicos 

de energia elétrica, responde pelo risco da atividade que presta à 

coletividade. A título de elucidação, apresento ensinamentos do ilustre 

doutrinador Cavalieri Filho, sobre a responsabilidade dos prestadores de 

serviço público: Em outras palavras, a finalidade da norma constitucional 

foi estender aos prestadores de serviços públicos a mesma 

responsabilidade que tem a Administração Pública quando os presta 

diretamente. Quem tem os bônus deve suportar o ônus. Aquele que 

participa da administração pública, que presta serviços públicos, 

usufruindo os benefícios dessa atividade, deve suportar seus riscos, 

deve responder em igualdade de condição com o Estado, em nome de 

quem atua. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade 

Civil. 7ª edição. São Paulo: Atlas, 2007. p. 236). Destarte, o texto 

constitucional consagrou a teoria do risco administrativo, e não a teoria do 

risco integral. Sobre a teoria do risco administrativo leciona Silvio de Salvo 

Venosa que: Segundo a teoria, repara-se o dano simplesmente porque 

existe um ato ou um fato que o produz. O ato pode ser lícito ou ilícito, não 

sendo necessária a noção de culpa. Seu fundamento é a equidade. Todos 

os cidadãos são iguais perante as cargas públicas. Para a perfeita 

aplicação da teoria erigida em preceito no nosso direito, há que se fixar 

parâmetros: o dano deve ter o caráter de permanência, ainda que não 

tenha o de perpetuidade, deve ser direto (relação de causalidade entre o 

causador do dano e o Estado), atual e não tão-só eventual e, 

principalmente, excepcional e não ordinário, isto é, deve exceder os 

inconvenientes comuns da vida na coletividade, em suma, deve ter o 

caráter de anormalidade. (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: parte 

geral. 8ª edição. São Paulo: Atlas, 2008. p. 250). No caso em comento 

evola-se dos autos que a autora logrou êxito em comprovar suas 

alegações, em atenção ao que estabelece o artigo 373, I, do CPC, 

mormente o disposto no laudo técnico de ID nº. 11982934 e nota fiscal de 

ID nº. 11982937. Por outro lado, a ré não se desincumbiu do seu ônus, 

descumprindo o disposto no artigo 373, II do CPC, limitando-se a afirmar a 

impertinência da pretensão inaugural ante a inocorrência de oscilação na 

força de energia. Em tais casos, aplicável ao caso em tela o disposto no 

art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: Art. 22. Os órgãos 

públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou 

sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código. Nessa senda, o dano material pretendido pela 

requerente se revela pertinente. Contudo, em que pese à pretensão 

autoral em ter ressarcido valores correspondentes a uma televisão, um 

receptor de antena parabólica, um receptor de TV a cabo, um telefone 

sem fio, um home theater e um blu-ray é certo que a autora comprovou a 

propriedade apenas da televisão e do blu-ray, consoante nota fiscal de ID 

nº. 11982937, no importe de R$ 4.655,00 (quatro mil seiscentos e 

cinquenta e cinco reais), razão pela qual entendo que este é o valor 

devido. Destarte, nessa linha de intelecção são os entendimentos 

jurisprudenciais que seguem: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ENERGIA 

ELÉTRICA. OSCILAÇÕES NA REDE. QUEIMA DE APARELHOS. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO 

MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 

Narra a parte autora que no dia 06/01/2017 ocorreram diversas quedas e 

oscilações de energia elétrica, ocasionando a queima de aparelhos: um 

lavadora KIN e um televisor LG, os quais não funcionaram mais depois das 

oscilações. O pedido do autor restou indeferido pela ré. Assim, postula 

indenização por dano material, em virtude da queima dos aparelhos, sendo 

o televisor, no valor de R$ 820,00 e a lavadora, no valor de R$ 460,00. O 

autor trouxe aos autos laudo técnico da lavadora (fl. 15) e orçamento (fl. 

19), bem como orçamento do televisor (fl. 21). Assim, o autor atendeu ao 

ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, I, NCPC. Sendo a empresa 

demandada concessionária de serviço público, responde objetivamente 

pelos danos que na consecução de seu mister, por ação ou omissão, 

houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e 

do nexo causal entre este e a conduta do agente independente da 

existência ou não de culpa, por força da responsabilidade objetiva que lhe 

é imposta. No caso, comprovada a relação de causa e efeito queima de 

aparelho eletrodoméstico do autor (fls. 15/21), restando a sentença 

parcialmente procedente, para condenar a ré apenas no ressarcimento da 

lavadora (R$ 460,00), eis que somente no tocante a ela comprovada a 

causa do dano, pelo laudo técnico acostado. Pretende a ré, ao manifestar 

que não registrou oscilação na rede, no período retratado pelo autor, o 
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afastamento da condenação, o que se mostra inviável. Afinal, tratando-se 

de relação de consumo, incumbe à ré fornecer serviço adequado, 

eficiente, seguro e contínuo por ser essencial consoante expressamente 

referido no art. 22 do CDC. Sentença que merece ser mantida, por seus 

próprios fundamentos, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. 

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007475841, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em 28/03/2018). RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS. QUEIMA DE APARELHO DE TV. LAUDO TÉCNICO 

COMPROVANDO POSSIVEL CAUSA DO DEFEITO, EM VIRTUDE DE 

OSCILAÇÕES E POSTERIOR FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RESPONSABILIDADE DA RÉ EM REPARAR MATERIALMENTE O AUTOR. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de incompetência do JEC afastada, 

considerando ser desnecessária a elaboração de perícia técnica, já que o 

laudo trazido pela parte autora, e não rebatido por profissional de 

confiança da ré, é suficiente para demonstrar ter ocorrido a queima do 

aparelho, nos moldes descritos na inicial. 2. A demanda versa sobre 

pedido de indenização, decorrente da queima de um aparelho de televisão, 

devido à queda/oscilação do fornecimento de energia elétrica. 3. A parte 

autora trouxe aos autos laudo que comprova a oscilação no sistema 

elétrico e a descarga elétrica, como possíveis causas do defeito no 

aparelho de TV (fl. 09). Assim, atendeu ao ônus probatório que lhe é 

imposto pelo art. 373, I, do CPC. 4. De outra banda, competia à requerida 

provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

consoante artigo 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, 

pois não comprovou o fornecimento regular de energia elétrica. 5. Danos 

materiais devidos pela ré, por força da responsabilidade objetiva que lhe é 

imposta. 6. Sentença mantida, a teor do disposto no art. 46 da Lei 

9.099/95. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71006731053, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

11/10/2017). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE 

LUZ. OSCILAÇÕES. QUEIMA DE REFRIGERADOR, APARELHO DE TV E 

NOTEBOOK. APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS 

PROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007218837, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 23/11/2017). No que atine ao 

dano moral, não se vislumbra sua incidência. Em que pese os dissabores 

em razão da privação do bem em questão, não restou demonstrada a 

excepcionalidade da ocorrência de abalo moral concreto a ensejar a 

condenação da ré ao pagamento de indenização a tal título. Nessa toada, 

é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – QUEDA DE ENERGIA – TELEVISOR DANIFICADO – DANO 

MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo a má prestação do serviço, a 

concessionária de serviço público fornecedora de energia tem a 

responsabilidade objetiva de reparar o dano material causado a outrem por 

conta da interrupção. 2. Não havendo abalos e constrangimentos hábeis a 

extrapolar os meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, não 

há que se falar em reparação por danos morais, considerando que, 

eventuais danos em equipamentos ocasionados por queda de energia, 

são passíveis apenas de indenização por danos patrimoniais. (Ap 

97077/2016, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016). (Ap 

169072/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017). 

Assim, improcedente o dano moral. III – Dispositivo Ante o exposto, rejeito 

as preliminares arguidas e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a ré ao 

pagamento da quantia de R$ 4.655,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta e 

cinco reais), a título de indenização por dano material, acrescidos de juros 

mensais de 1% e corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da 

sentença. De outro norte, julgo improcedente a pretensão indenizatória por 

danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000709-87.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LEILA DE SAO CIRILLO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da nº. Lei 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do Código de 

Processo Civil. I – Preliminar - Incompetência em razão da matéria Rejeito a 

preliminar arguida, na medida em que a perícia é desnecessária no caso 

em tela e de cunho protelatório. De qualquer forma, compulsando 

atentamente o processo, percebe-se que a causa não é complexa, 

envolve exclusivamente a análise de direito e independe de perícia já que 

se discute irregularidade nos valores anotados em fatura complementar. II 

- Mérito Evidenciada a relação de consumo entre as partes, e ante a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, perfeitamente cabível a inversão do ônus da prova, com 

fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive, já declarado em decisão de ID nº. 12303919. O cerne da 

questão consiste em analisar a legalidade da cobrança de recuperação de 

consumo pela concessionária de energia requerida, referente ao período 

de janeiro de 2016 a novembro de 2017 na unidade consumidora da 

autora. Sobre ser legítimo ou não o débito exigido pela empresa requerida, 

faz-se imprescindível a comprovação acerca do suposto vício constante 

do medidor de energia, eis que a concessionária de serviço público é 

quem possui o conhecimento técnico e informativo acerca do serviço. Não 

se olvida que a cobrança do que é efetivamente devido não é vedada, 

contudo, deve estar revestida de legalidade, revelando-se um exercício 

regular de um direito oponível contra o responsável pela custódia do 

equipamento de medição instalado no interior de sua unidade consumidora. 

Com efeito, o artigo 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL estabelece 

que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora 

deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e 

apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, elencando ainda 

os procedimentos a serem tomados, quais sejam: Art. 129, Na ocorrência 

de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, II – solicitar perícia 

técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu 

representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando 

constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, 

exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; IV – 

efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – 

implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) 

medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de 

massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos 

visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2º Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3º Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. § 4º O 
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consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para 

informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais 

equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado 

expressamente no ato de sua emissão. Vale salientar que é essencial 

oportunizar ao consumidor o acompanhamento da produção de prova, não 

podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo 

administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito 

administrativo. No caso em testilha impende anotar que autora fora 

surpreendida com o recebimento da Carta ao Cliente (ID nº. 12297891), 

apontando a constatação de irregularidade em sua unidade consumidora, 

havendo o total de 10.037Kw a serem recuperados, que somam o total de 

R$ 4.857,78 (quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito 

centavos). Analisando o Termo de Ocorrência de Inspeção apresentado 

pela ré, encartado ao ID nº. 13078950, verifica-se que nos campos 

“CONSUMIDOR SOLICITOU PERÍCIA TÉCNICA”, “CONSUMIDOR AUTORIZOU 

LEVANTAMENTO DE CARGA” e “CONSUMIDOR SE RECUSOU A RECEBER 

O TOI” foram assinaladas a resposta “NÃO”, sendo certo que no campo 

“assinatura do cliente” consta a informação “cliente ausente”. Desse 

modo, verifica-se que a suposta irregularidade apontada pela requerida 

fora apurada a revelia da consumidora, não tendo sido a ela oportunizado 

o direito ao contraditório e a ampla defesa na seara administrativa, 

tornando irregular a cobrança. Nesse sentido, eis entendimento 

jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE COBRANÇA. FRAUDE NO MEDIDOR 

DESCARACTERIZADA. INFRINGÊNCIA À REGRA DO ART. 129 DA 

RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. 1. Demonstração de fraude. A partir do 

que disciplinam os §§ 1º e 2º do artigo 129, c/c anexo V da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL, a fiel caracterização da materialidade da 

irregularidade e consequente apuração do consumo não faturado ou 

faturado a menor imprescindirá que o Termo de Ocorrência e Inspeção 

(TOI) seja lavrado na presença de consumidor ou daquele que, em seu 

nome, acompanhe a inspeção, ou, ainda, de testemunha ou perito. 2. 

Evidenciada a violação à regra, padece de nulidade o procedimento de 

caracterização de irregularidade, impondo, conseguinte, seja reconhecida 

a mácula no cálculo de recuperação de consumo naquele alicerçada. 3. 

Sentença de improcedência APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70073674962, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 13/12/2017). APELAÇÃO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELETRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. ALTERAÇÃO NO PADRÃO DE 

CONSUMO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ALTERAÇÃO DO 

CONSUMO EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO OBSERVOU 

FORMALIDADE NORMATIVA DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. 

Embora constatada irregularidade no equipamento medidor, não tendo a 

inspeção observado as normas da Resolução 414/2010 da ANEEL, que, 

conforme se extrai do seu art. 129, §§ 1º, I, 2º, e anexo V, dispõe que o 

TOI deve ser lavrado na presença do consumidor ou daquele que, em 

nome do consumidor, acompanhar a inspeção, ou, ainda, de testemunha 

ou perito, com posterior entrega de cópia do termo mediante recibo, é 

inexigível a fatura de recuperação de valores supostamente não medidos. 

Caso em que a concessionária não se desincumbiu do seu ônus 

probatório quando deixou de submeter o equipamento à perícia técnica. 

RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70074473125, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira 

Cezar, Julgado em 24/08/2017). Por consequência lógica, não merece 

prosperar o pedido contraposto apresentado pela requerida pugnando 

pela condenação da autora ao pagamento da fatura em espeque. Por 

outro lado, apesar da conduta desidiosa da requerida, vê-se que a autora 

não teve o fornecimento de energia suspenso, tampouco seu nome 

lançado em cadastro de inadimplente em razão do não pagamento da 

fatura em discussão, de modo que, a simples cobrança indevida, por si só, 

não tem o condão de gerar abalo moral a ser indenizado. Nessa toada, é o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES – AUSÊNCIA DE 

CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA E DE NEGATIVAÇÃO DO NOME – DANO 

MORAL NÃO CARACTERIZADO (...) “A simples cobrança indevida não é 

capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando 

não resultar no corte de energia elétrica ou na negativação do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplentes.” (TJMT, Ap 53280/2017, 

Julgado em 14/06/2017). “Somente a cobrança de valores indevidos por 

inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito (AgRg no REsp 

1127566/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti Quarta Turma, julgado em 

13/03/2012, DJe 23/03/2012)” (STJ - AgRg no AREsp 617.419/PR, DJe 

03/02/2015). (Ap 138058/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

07/02/2018). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE 

CONSTATADA - PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES 

ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 414/2010 DA ANEEL 

– PROVA PERICIAL INDIRETA DESNECESSÁRIA – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – INOCORRÊNCIA - REVISÃO DO FATURAMENTO – COBRANÇA 

INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A concessionária de serviço público deve 

atender aos ditames da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL 

quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade 

Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a 

publicidade de todas as etapas administrativas. 2. Não comprovada a 

legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária 

para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se 

inadmissível a cobrança da diferença auferida. 3. Nesse contexto, importa 

destacar que, na hipótese, o julgamento antecipado da lide não importa em 

cerceamento de defesa, uma vez que, não sendo válida a vistoria 

realizada no imóvel, torna-se imprestável a realização da prova pleiteada 

pela requerida. 4. Digo, a prova pericial indireta, para a aferição da carga 

registrada depois da troca do equipamento de medição, também não 

poderá conferir legalidade ao procedimento administrativo realizado sem 

observância das normas de regência, sendo, portanto, desnecessária ao 

deslinde da controvérsia. 5. Ainda que configurada a ilegalidade da 

cobrança, sem maiores decorrências na esfera íntima do requerente, não 

caracterizam dano moral passível de indenização, porquanto apenas 

configura mera dificuldade cotidiana que atinge todos os indivíduos que 

convivem em sociedade. (Ap 8515/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

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

Publicado no DJE 09/03/2018). Desse modo, improcedente o dano moral. III 

- Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, confirmo a liminar 

concedida e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado pela 

autora, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para DECLARAR A 

INEXIGIBILIDADE do débito correspondente ao mês de dezembro de 2017 

no valor de R$ 4.857,78 (quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais e 

setenta e oito centavos). Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

indenizatória e o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

29 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003278-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NICHOLAS DE ANGELIS M. MIGUEL - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003278-95.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOICE BEZERRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, NICHOLAS DE ANGELIS M. MIGUEL - 

ME Vistos. Analisando detidamente o presente feito verifica-se que apesar 

de a autora alegar que sua relação jurídica com a requerida NICHOLAS DE 

ANGELIS M. MIGUEL – ME correspondia a aquisição de uma carteira de 
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habilitação no importe total de R$ 1.704,00 (mil setecentos e quatro reais), 

cujo pagamento fora realizado com uma entrada de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) e seis parcelas de R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais), 

consta ao ID nº. 10938552 - Pág.5, um comprovante de pagamento no 

importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Desse modo, intime-se 

a autora para, em 05 (cinco) dias, esclarecer a origem de tal débito. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001338-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO SIMOES PAGNONCELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor do ID nº 13258105, para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ELIZEU NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000375-53.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARCOS ELIZEU NOGUEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. I – Preliminar a) Ausência de “interesse de agir” Alega a 

requerida que desconhecia a insatisfação do autor com o serviço 

prestado, e não podia “adivinhar” o descontentamento. Defende que a 

falta de requerimento administrativo para solução do empasse retira o 

interesse de agir do autor, porquanto inexistente resistência da ré. A título 

de elucidação, vale colacionar a lição de Nelson Nery Junior sobre o 

assunto: “Interesse processual. Deve preferir-se utilizar o termo da lei ao 

equívoco “interesse de agir”, eivado de falta de técnica e precisão, além 

de constituir-se em velharia do sistema CPC de 1939. Assim como a LDi 

modificou o nomen iuris do “desquite” para separação judicial, o CPC de 

1973 modificou o nomen iuris “interesse de agir” para interesse 

processual. Desde então ninguém mais fala em desquite. Nada justifica 

manter-se o velho e ilegal nome antigo (interesse de agir). Agir pode ter 

significado processual e extraprocessual, ao passo que “interesse 

processual” significa, univocamente, entidade que tem eficácia 

endoprocessual (Nery. Condições da ação [RP64/36-37]). Existe interesse 

processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se interesse 

processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado 

(v.g, pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu a pretensão 

do autor).” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil 

Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., 

atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 1.205). No 

caso vertente, o autor trouxe aos autos documentos que comprovam sua 

alegação de que fora cobrado em valor além do pactuado, demonstrando 

o interesse processual para a causa. Destarte, o requerente também 

comprovou que entabulou reclamação junto ao PROCON, cujo AR de ID nº. 

11915785 - Pág. 3 demonstrada a notificação da requerida, afastando a 

tese de desconhecimento da insatisfação do autor. Ademais, é certo que 

a ausência de requerimento administrativo pela parte autora para solução 

do conflito extrajudicialmente, por si só, não lhe retira o interesse 

processual, sob pena de ofensa ao Princípio do Livre Acesso ao Poder 

Judiciário, assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 

A propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. 

CANCELAMENTO. DESNECESSIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. (...) Em se tratando de relação de consumo, 

desnecessário o exaurimento da pretensão, na via administrativa, não se 

podendo condicionar o prosseguimento da ação, em que pretendida, entre 

outros, a rescisão contratual, à prova do pedido administrativo de 

cancelamento do contrato, formulado pelo autor junto ao réu, na esfera 

administrativa. Interesse processual configurado, no caso concreto. 

Desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem, para exame do 

mérito da causa. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005573134, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

TJRS. Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 01/10/2015). 

Afasto a preliminar arguida. I – Mérito No mérito, afirma o autor ter sofrido 

prejuízo material e moral perpetrado pela requerida, uma vez que, sendo 

cliente da requerida, recebeu e pagou faturas com cobranças de valores 

acima do pactuado. Salienta que possuía um plano de R$ 64,99 (sessenta 

e quatro reais e noventa e nove centavos), e em outubro de 2017 recebeu 

ligação telefônica da ré ofertando novo plano com mais benefícios, no 

importe de R$ 74,90 (setenta e quatro reais e noventa centavos), o que 

fora por ele aceito. Contudo, as faturas subsequentes possuíam valores 

acima do contratado, e apesar de entender indevidos, efetuou os 

pagamentos, porquanto necessitava da linha. A seu turno, a demandada 

afirma que os débitos são regulares, porquanto correspondem a consumo 

além da franquia contratada. Em se tratando de relação tipicamente 

consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em 

relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a 

disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O 

artigo 373 do Código de Processo Civil prevê que o ônus estará a cargo 

do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do 

réu, para provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito 

do autor. Analisando detidamente o feito verifica-se que o autor 

apresentou o documento de ID nº. 11780658 – Pág. 5, que comprova a 

cobrança com vencimento para 10/12/2017, no total de R$ 188,08 (cento e 

oitenta e oito reais e oito centavos), paga no dia 07/12/2017. Referida 

fatura corresponde ao período de 25/10/2017 a 24/11/2017 e aponta 

cobrança de “FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL – R$ 112,99; COMBO 

DIGITAL COMPLETO – R$ 37,00; e ADICIONAL POR LIGAÇÕES 

REALIZADAS R$ 20,64” cuja somatória é de R$ 170,63 (cento e setenta 

reais e sessenta e três centavos). Nessa toada, vê-se que além de cobrar 

valores acima do que o autor afirma ter pactuado, o valor da fatura não 

corresponde a somatória dos serviços detalhados. Já o documento de ID 

nº. 11780658 - Pág. 6, comprova a cobrança com vencimento para 

15/12/2017, no total de R$ 479,41 (quatrocentos e setenta e nove reais e 

quarenta e um centavos), paga no dia 09/12/2017. Vale observar que 

apesar de tal fatura apontar que corresponde ao período de 21/11/2017 a 

20/12/2017, fora emitida em 09/12/2017 com vencimento para 15/12/2017. 

Se a data de vencimento da fatura é anterior ao termo final do período de 

abrangência, a alegação de que houve consumo acima do pactuado é 

temerária, porquanto a empresa não poderia presumir que o consumidor 

extrapolaria os serviços contratados, tampouco em quanto o faria. 

Consigno que em relação ao documento de ID nº. 11780658 - Pág. 4, que 

aponta o pagamento de uma fatura no total de R$ 319,20 (trezentos e 

dezenove reais e vinte centavos), em favor do Grupo Vivo/MT, tal 

comprovante não está acompanhado da fatura correspondente, não 

podendo se presumir que corresponda a fatura devida ou paga pelo autor, 

tampouco a que linha ou período se refere, porquanto no documento 

encartado não há nenhuma dessas identificações. Impende anotar que o 

artigo 14 do CDC estabelece que: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 
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seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. A responsabilidade menciona no dispositivo legal 

supratranscrito é embasada na teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade de 

fornecimento de bens e serviços, responde pelos fatos e vícios 

resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de 

culpa. Para comprovar o débito a parte ré somente juntou telas sistêmicas 

na contestação, no entanto, além de estarem em péssima qualidade, 

tornando-as ilegíveis, são documentos produzidos de forma unilateral, não 

considerado como meio efetivo de prova. Neste sentido é o entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT: RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO 

PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas relações de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo que a prestação de serviços 

fora destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 

70055210058 ,  TJMT TR U  2 8 4 8 1 7 0 2 0 1 2 8 1 1 0 0 0 1 / 2 0 1 3  e 

220110025604/2013). Inexistindo prova de que os serviços cobrados 

foram efetivamente utilizados pelo consumidor, inexiste contrato e, 

consequentemente, a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 

Ademais, diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, da existência de débito que legitimasse a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se 

desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de telas sistêmicas 

não possui força probatória, porquanto elaborado unilateralmente. Como 

bem salientado na sentença, “(...) constata-se que efetivamente ocorreu 

ilegalidade no agir da Reclamada, a qual efetuou cobrança de valores 

excedentes ao plano contratado.. (...) (RI 222249220138110001/2014, 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do 

Julgamento 15/10/2014, Data da publicação no DJE 15/10/2014.). Não 

havendo prova do alegado consumo além do valor contratado, é ilícita a 

cobrança dos valores constantes das faturas, posto que não 

representada à contraprestação de serviço regularmente utilizado. Quanto 

ao dano material, vê-se que apesar de o autor alegar que após a troca do 

plano pagou R$ 1.059,98 (mil e cinquenta e nove reais e noventa e oito 

centavos), é certo que os comprovantes de pagamentos efetuados após 

outubro de 2017 - quando afirma ter efetuado a troca - (ID nº. 11780658 - 

Pág.4 a 6) somam o total de R$ 986,69 (novecentos e oitenta e seis reais e 

sessenta e nove centavos), lembrando que o comprovante de pagamento 

de R$ 319,20 (trezentos e dezenove reais e vinte centavos) não está 

acompanhado da fatura, consoante alhures explanado. Em que pese a 

pretensão do requerente em ser restituído pelo período de setembro a 

dezembro de 2017, afirmou expressamente que a alteração do plano se 

deu apenas em outubro do referido ano, de modo que pertinente à 

devolução do montante pago além do devido apenas quanto aos meses de 

novembro e dezembro, sob pena de enriquecimento ilícito. Considerando 

que o plano contratado era de R$ 74,90 (setenta e quatro e noventa 

centavos), levando em conta o período de novembro e dezembro (R$ 

149,80[cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos]), e o autor 

comprovou que pagou R$ 667,49 (seiscentos e sessenta e sete reais e 

quarenta e nove centavos), conclui-se que houve pagamento a mais no 

total de R$ 517,69 (quinhentos e dezessete reais e sessenta e nove 

centavos). No que atine ao ressarcimento em dobro da repetição de 

indébito, previsto no artigo 42, parágrafo único do CDC, calha anotar que o 

dispositivo legal prevê a exceção ao pagamento na forma apontada na 

hipótese em que o fornecedor provar que o erro se deu por engano 

justificável, cuja aferição exige análise da postura do fornecedor. Não se 

desconhecem precedentes do STJ exigindo que o fornecedor tenha agido 

com má-fé, não sendo suficiente a verificação de culpa, dificultando o 

ressarcimento do dobro do que pagou em excesso o consumidor. Porém, 

nessa esteira de posicionamento, quase que somente em caso de má-fé 

subjetiva do fornecedor há devolução em dobro, quando o CDC, ao 

contrário, menciona a expressão “engano justificável” como a única 

exceção. Nessa toada, exigir do consumidor a prova de que o fornecedor 

agiu com má-fé inviabiliza a previsão consumerista. Ademais, o art. 6º, VIII, 

CDC prevê a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Assim, nos 

casos de cobrança indevida e efetivo pagamento indevido, deve o ônus 

da prova recair sobre o fornecedor, cabendo a este provar a ocorrência 

de engano justificável. Diante da ausência de tal prova no caso em exame, 

devem os valores ser repetidos em dobro. Acerca do tema, vejamos a 

Jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. INTERNET. 

AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. (...) REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO JUSTIFICÁVEL DE 

PARTE DA RÉ. APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. EXIBIÇÃO DAS FATURAS PELA RÉ. Não havendo o 

fornecedor logrado comprovar a ocorrência de engano justificável, capaz 

de repelir a condenação ao pagamento da repetição do indébito, 

legitima-se a dobra legal. (...). (Apelação Cível Nº 70075669481, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges 

Ortiz, Julgado em 25/01/2018). (Destacamos). Portanto, devida à 

restituição na forma dobrada (artigo 42, parágrafo único, CDC), qual seja 

R$ 1.035,38 (mil e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos). Quanto ao 

pedido de danos morais, entendo pela procedência, uma vez que o 

promovente demonstrou que vem buscando solucionar a situação e não 

obtém êxito, sendo certo que apesar de não ter utilizado os serviços 

cobrados, efetuou os pagamentos regularmente. Consigno que o caso não 

caracteriza mero descumprimento contratual, porquanto tenho que a falta 

de presteza da parte promovida bem como a abusividade por ela 

perpetrada ao realizar cobranças muito além do pactuado (seis vezes 

maior), além do descaso com o consumidor que vem há longo período 

tentando resolver o empasse, inclusive na seara extrajudicial, com certeza 

gerou ao autor mágoa e transtornos que não são confundíveis com o mero 

aborrecimento do cotidiano. Para fixação do valor do dano moral devem 

ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, 

razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da 

medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de tais critérios, 

bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). De 

todo o exposto, por via de consequência, impertinente a pretensão da 

requerida de condenação da parte autora em litigância de má-fé. III – 

Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar alegada e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC para: a) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 

1.035,38 (mil e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), a título de 

danos materiais, já na forma dobrada (artigo 42, parágrafo único CDC), 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do desembolso (09/12/2017) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; b) 

CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir 

da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação 

(artigo 405 CC e 240 CPC). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIDALVA BEZERRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK OAB - MT20750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000428-34.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA LUCIDALVA BEZERRA 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando detidamente o 

presente feito verifica-se que o comprovante de residência de ID nº. 

11849037 – Pág. 5, não está em nome da postulante, e esta não justificou 

tal fato. Desse modo, intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) 

dias, emendar a inicial, comprovando o domicílio nesta comarca, sob pena 

de extinção. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 166697 Nr: 2353-82.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Edson Gilio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 Processo n.º 2353-82.2018.811.0007

Código: 166697

5ª Vara

 VISTOS ETC.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, não vislumbro 

demonstradas quaisquer das causas aptas a ensejar a absolvição 

sumária do denunciado, a saber, (I) a existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (III) que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou, (IV) extinta a 

punibilidade do agente (artigo 397 do Código de Processo Penal).

Analisando com acuidade os autos, entendo que restou demonstrada, em 

princípio, a materialidade do delito, bem como os indícios suficientes de 

autoria, aptos a autorizar a persecução penal para posterior análise 

exaustiva das questões suscitadas pela defesa, sob pena de 

prejulgamento.

Sobre o tema, o C. STJ já firmou o entendimento de que a motivação 

acerca das teses defensivas apresentadas por ocasião da resposta 

escrita deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação 

formulada pelo órgão ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da 

demanda. Precedentes .

Por tais razões, a designação de audiência de instrução e julgamento é 

media que se impõe.

Ante ao exposto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

14 de junho de 2018 às 16:00 horas.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem 

na audiência designada, requisitando-as, se necessário.

EXPEÇAM-SE ofícios com fito de requisitar o réu.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se Expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 25 de maio de 2018.

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 165909 Nr: 1972-74.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia do Nascimento Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 "(...).6.Desde já, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

15 de junho de 2018, às 16:00 horas, quando será interrogado o 

denunciado e ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, se por 

ventura houver, nos termos do art. 56 e 57, da Lei nº. 

11.343/2006.7.CITE-SE o denunciado do recebimento da denúncia 

formulada pelo Ministério Público.8.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas 

pelas partes, para a audiência designada, requisitando-as se 

necessário.9.EXPEÇA-SE ofício com fito de requisitar o ré.10.CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se expedindo o necessário.Às 

providências.Alta Floresta/MT, 25 de maio de 2018. Roger Augusto Bim 

DonegaJuiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003416-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SELVINO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TERESINHA RODRIGUES CAMPOS (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO do procurador da parte autora, para que apresente as 

primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 

620 do CPC, das quais deverá ser lavrado termo circunstanciado, 

conforme decisão.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107278 Nr: 2645-43.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Industrial Madeseik Ltda, João Seiki Enokawa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. N. Tecnologias Agrícolas Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Moura Santos - 

OAB:24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:18892, Fabio Prandine Moleiro - OAB:14.911-B, Ronaldo 

Cesário da Silva - OAB:6.781-MT

 Vistos em correição.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada, via 

RENAJUD. Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de 

TRANSFERÊNCIA daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a penhora, 

indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como depositário 

do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102211 Nr: 3765-58.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina Terraplanagem e Serviços LTDA 

(Carolina Terraplanagem), Luciane Ronise de Carvalho Matias, Osny da 

Costa Matias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o exequente esgotou os meios disponíveis para 

localizar bens do(s) executado(s) passíveis de penhora, DEFIRO o pedido 

de fl. 126, mediante busca via sistema INFOJUD, devendo o presente feito 

tramitar sob sigilo após a juntada das informações.

Acostadas as informações, intime-se o exequente para manifestar nos 

autos em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 22119 Nr: 393-19.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junior Antonio Berlanda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos da Silva

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

- OAB:7835/MT, Marcelo Reis Cardoso - OAB:81578/MG, Marco 

Thúlio Lacerda e Silva - OAB:8917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:MT/9415, Suetônio Paz - OAB:5.203-B, Wilmar David 

Lucas - OAB:4.136-A

 Vistos em correição.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls.411/427.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados.

 Momento em que, DEFIRO o pedido de consulta, via sistemas RENAJUD, 

com o escopo de verificar acerca da existência de bens registrados em 

nome da executada.

Caso reste infrutífera as diligências deferidas acima, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Por fim, INDEFIRO o pedido de buscas de bens presentes na residência do 

executado.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 97374 Nr: 5905-02.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Iraci Fribel Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alta Floresta

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos em correição.

 Primeiramente, EXPEÇA-SE ALVARÁ do valor depositado à fl. 309, em 

favor da Advogada da parte autora, conforme dados bancários de fl. 303.

Assim, com a expedição do alvará, JULGO EXTINTA a presente ação de 

execução fiscal, com resolução do mérito, nos moldes dos artigos 924, 

inciso II e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil, para que surtam 

os efeitos legais.

Isento do pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

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

Após o transito em julgado, arquive-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103681 Nr: 5414-58.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o IMPEDIMENTO deste Magistrado para presidir e julgar o 

presente feito, decorrente do vínculo de parentesco por consanguinidade 

em segundo grau que possui com o patrono da causa (fls. 05/12), Paulo 

Roberto da Silva Marquezini, remetam-se os autos ao Juiz de Direito 

substituto legal, com fulcro no artigo 144, IV do Novo Código de Processo 

Civil.

 Insiram-se tarjas coloridas no dorso dos autos (duas tarjas da cor 

vermelha), conforme dispõe o item 7.4.4 da CNGC-MT.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 71283 Nr: 4254-66.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Lino de Paiva, ROMILCE FRANCISCO 

DIAS PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

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

OAB:13616/MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fl. 111, logo, INTIME-SE a Parte Executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, instrua os autos com cópia integral 

do processo cautelar que trâmita junto a Justiça Federal, cópia integral do 

processo administrativo, bem como matrícula atualizada do imóvel.

Após, INTIME-SE a Exequente para que manifeste-se nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 115378 Nr: 3711-24.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice da Silva Palandrani, Jaqueline do Lago Mochi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB ALTA FLORESTA LTDA

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso 

Cavalari - OAB:9.494 - MT, Gisela Alves Cardoso - OAB:7725/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 133/136.

Com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 17149 Nr: 2133-46.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Boffo & Cia Ltda

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Martins da Silva - 

OAB:8707 MS, ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - OAB:6736/MS, BENTO 

ADRIANO MONTEIRO DUAILIBI - OAB:5452, Elizabete Aparecida da 

Silveira Araujo da Silva - OAB:8341/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos acerca da proposta da Parte Executada de fls. 

274/277.

Com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2240 Nr: 80-97.1999.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pofeno Comercio Agropecuária e Mineração 

Ltda, Beatriz Tereza Finimundy, Enio Luiz Finimundy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

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

OAB:5126-A/MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro (fl. 182).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137725 Nr: 1746-40.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraides Ferreira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da manifestação de fl. 116, cumpra-se conforme determinado às 

fls. 114/115.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 12156 Nr: 814-77.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana da Riva Carvalho Caruana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Antonio Andrighetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199/MT, Luana Liporace Pires da Silva - 

OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de Cumprimento de Sentença em que a parte exequente foi 

intimada para manifestar quanto à quitação integral do débito em questão.

 À fl. 320, a Exequente peticionou informando que o débito foi quitado em 

sua integralidade.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Inexistente neste momento condenação em custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 42170 Nr: 2387-77.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Liliana Ltda., Alex Martins 

Chaves, Fernando Douglas Sabino Junqueira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosemeri Mitsue Okazaki 

Takezara - OAB:7276-B/MT, Thiago Milani - OAB:11984, Valter 

Stavarengo - OAB:11665/MT

 Vistos.

Intime-se o Embargado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre os embargos declaratórios opostos, nos termos do 

artigo 1.023, §2º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131567 Nr: 6014-74.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Gonsalves de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido formulado pelo Requerente, fl. 61, a fim de que este Juízo 

diligencie com o escopo de obter informações sobre o atual endereço da 

Parte Ré, eis que trata-se de diligência que compete à parte e não ao 

Estado-Juiz, principalmente porque o credor não comprovou que esgotou 

todos os meio para obter informação sobre o endereço do Requerido, 

visto que reiterou pedidos sem ao menos juntar aos autos alguma busca 

procedida por ele.

Neste sentido segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - OBTENÇÃO DE 

INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL ENDEREÇO DA DEVEDORA - 

DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO ESGOTADAS - CONSULTA AOS SISTEMAS 

BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço 

do executado, é medida excepcional e derradeira, devendo ser utilizada 

apenas quando a parte não dispuser de outro meio para atingir seu 

objetivo.” (TJMT, AI 115073/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 

25/11/2014)

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REQUISIÇÃO DE 

INFORMAÇÕES - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. - De acordo com 

tranqüila jurisprudência, o juiz não pode substituir o autor no dever de 

diligenciar junto aos órgãos em que se pretende obter informações 

referentes a localização do réu. O deferimento da diligência impõe-se 

desde que tenham sido esgotados os meios à sua disposição. " (Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal - Agravo de Instrumento n. 20020020009217 

- Acórdão: 156958 - Data: 03/06/2002 - Relator: Haydevalda Sampaio - 

Publicação: Diário da Justiça do DF: 14/08/2002 Pág: 58 - CD ROM JUIS n. 

40, 2o trimestre de 2005.)

Assim, intime-se o Autor para manifestar nos autos em 30 (trinta) dias, 
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requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC. Esclareço, ainda, que 

pedidos reiterados serão indeferidos de ofício.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1838 Nr: 37-78.1990.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indeco Integração Desenvolvimento e Colonização Ltda 

- EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson de Carvalho - OAB:MT 

1810-A, Luana Liporace Pires da Silva - OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cientifiquem-se as Partes acerca do retorno dos Autos, nada sendo 

requerido, REMETAM-SE os Autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113035 Nr: 1608-44.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia da Silva Davanço

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136643 Nr: 1193-90.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Carrijo & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Nieto Moya - 

OAB:235738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido formulado pelo exequente, a fim de que este Juízo 

diligencie com o escopo de obter informações sobre o atual endereço do 

devedor, eis que trata-se de diligência que compete à parte e não ao 

Estado-Juiz, principalmente porque o credor não comprovou que esgotou 

todos os meio para obter informação sobre o endereço da Parte 

Requerida.

Neste sentido segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - OBTENÇÃO DE 

INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL ENDEREÇO DA DEVEDORA - 

DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO ESGOTADAS - CONSULTA AOS SISTEMAS 

BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço 

do executado, é medida excepcional e derradeira, devendo ser utilizada 

apenas quando a parte não dispuser de outro meio para atingir seu 

objetivo.” (TJMT, AI 115073/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 

25/11/2014)

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REQUISIÇÃO DE 

INFORMAÇÕES - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. - De acordo com 

tranqüila jurisprudência, o juiz não pode substituir o autor no dever de 

diligenciar junto aos órgãos em que se pretende obter informações 

referentes a localização do réu. O deferimento da diligência impõe-se 

desde que tenham sido esgotados os meios à sua disposição. " (Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal - Agravo de Instrumento n. 20020020009217 

- Acórdão: 156958 - Data: 03/06/2002 - Relator: Haydevalda Sampaio - 

Publicação: Diário da Justiça do DF: 14/08/2002 Pág: 58 - CD ROM JUIS n. 

40, 2o trimestre de 2005.)

Assim, intime-se o Autor para manifestar nos autos em 30 (trinta) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 149845 Nr: 653-07.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdO, AdOF, RdOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a Parte Exequente para que, querendo, manifeste-se nos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 167127 Nr: 2593-71.2018.811.0007

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Candido de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a abertura da Sobrepartilha, sob o rito do Arrolamento, nos termos 

dos artigos 669 e 670 do Código de Processo Civil.

Nomeio como inventariante o próprio requerente, que deverá prestar 

compromisso em cinco dias.

Após a comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens, 

façam-me os autos conclusos.

DETERMINO o apensamento dos presentes autos ao processo de Código 

Apolo 113358.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 118535 Nr: 6354-52.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

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

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E

 Vistos em correição.

 Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do 

Município de Alta Floresta, em desfavor do Banco do Brasil S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 74, a Exequente peticionou informando que o débito foi quitado em 

sua integralidade, requerendo a extinção do feito, com julgamento de 

mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como 
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o desbloqueio de contas.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1839 Nr: 23-94.1990.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson de Carvalho - OAB:MT 

1810-A, Luana Liporace Pires da Silva - OAB:12223

 Vistos em correição.

Cientifiquem-se as Partes acerca do retorno dos Autos, nada sendo 

requerido, REMETAM-SE os Autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 92301 Nr: 6086-37.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semp Toshiba S. A.

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Renato de Britto Gonçalves - OAB:144.508-SP

 Vistos.

Tendo em vista a inércia das partes no prosseguimento normal do feito, 

visto que devidamente intimadas quedaram-se inertes.

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114880 Nr: 3290-34.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele da Silva dos Santos, H.Thom. Com. De Artigos 

do Vestuário Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.Thom. Com. De Artigos do Vestuário 

Ltda-ME, Franciele da Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Idalina Pereira Cabral Correa - 

OAB:10846/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E

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

OAB:16332/O MT, Idalina Pereira Cabral Correa - OAB:10846/MT, 

Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E

 Vistos em correição.

 Indefiro o pedido de penhora online, por ausência de motivo justificado e 

por não ter a parte autora exaurido os meios ordinários de localização de 

bens da parte adversa (quais sejam: pesquisas junto ao DETRAN, Registro 

Imobiliário, junta comercial, bem como outras que independem de 

requisição judicial).

Logo, postule o exequente o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando o meio expropriatório cabível.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 40028 Nr: 485-89.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jualta Comércio de Maquinas e Ferragens Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPLAC Exportação e Importação de Madeiras 

Ltda.

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

OAB:18.450/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

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

emende o petitório de fl. 102, instruindo com o demonstrativo discriminado 

e atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108943 Nr: 4399-20.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manufaturação de Produtos Para Alimentação Animal 

Premix Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anisio Pereira Duarte

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

OAB:19004, Celso Cordeiro de Almeida e Silva - OAB:161.995/SP, 

Denilson Nasarden Paiva Junior - OAB:19.132/MT, Elisangela Leite 

Quadra da Costa - OAB:MT/21075-O, Pedro Gomes Miranda e 

Moreira - OAB:275-216/SP, Saulo Vinicius de Alcântara - 

OAB:88.247/MG, Yuri de Azevedo Marques - OAB:328.344/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Acerca do AR de fl. 130, INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112199 Nr: 732-89.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Soares de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido de fl. 130, tendo em vista que já houve a realização de 

buscas via sistema INFOJUD.

Logo, INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos pugnando pelo que entender ser de direito, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 27211 Nr: 3676-50.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Valdir Barbosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B, Salvador Peres Peres - OAB:6440-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Procurador do Município de Alta 

Floresta-MT - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se o Exequente para que, querendo, manifeste-se nos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 52606 Nr: 4657-40.2007.811.0007
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Boucault-Espolio, Renato Boucault Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Souza, Nair Natalina Rossi de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Higor Huynter Carinhena - 

OAB:8061-B/MT, Kleber Zinimar Geraldine Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos em correição.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, 

apenas por um vez, visto que este juízo não pode ficar realizando 

penhoras de maneira indiscriminada nas contas do executado.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl.109.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4841 Nr: 100-25.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campar Participação e Agropecuária S/C ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garibaldo Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT, Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo - 

OAB:SP-180.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianarú da Silva Paixão - 

OAB:OAB/MT 10105, Everton Luiz de Oliveira Silva - OAB:10212/MT

 Vistos em correição.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls.247/248.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados.

 Momento em que, DEFIRO o pedido de consulta, via sistemas RENAJUD, 

com o escopo de verificar acerca da existência de bens registrados em 

nome da executada.

Caso reste infrutífera as diligências deferidas acima, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Por fim, INDEFIRO o pedido de buscas de bens presentes na residência do 

executado.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105749 Nr: 997-28.2013.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Helena de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl.200.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110719 Nr: 6309-82.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio Alves de Andrade

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o exequente esgotou os meios disponíveis para 

localizar bens do(s) executado(s) passíveis de penhora, DEFIRO o pedido 

de fl. 104, mediante busca via sistema INFOJUD, devendo o presente feito 

tramitar sob sigilo após a juntada das informações.

Acostadas as informações, intime-se o exequente para manifestar nos 

autos em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 122211 Nr: 724-78.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 
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por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Município 

de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Asiel Bezerra de Araújo, Manoel João Marques 

Rodrigues

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

OAB:5476/MT

 OCORRÊNCIAS

Apregoada a audiência, constatou-se a presença do Patrono dos Réus, 

bem como do Ministério Público Estadual e do Município de Alta 

Floresta/MT. O Patrono dos Réus pugnou pela desistência da oitiva das 

testemunhas Silvana Maria Sauer e Claudiomiro Vieira. O Ministério Público 

Estadual e o Município de Alta Floresta/MT desistiram da oitiva da 

testemunha Thiago Icerti da Silva. Após, foram inquiridas as testemunhas, 

conforme consta na gravação de áudio e vídeo, já que nos termos da Lei 

11.419/2006, não houve oposição acerca da gravação do depoimento em 

áudio e vídeo, ficando desde já os presentes advertidos acerca da 

vedação não autorizada dos registros audiovisuais à pessoas estranhas 

ao processo.

 DELIBERAÇÕES

Em seguida o Juiz proferiu a seguinte decisão:

“Vistos em correição.

1- Homologo a desistência de oitiva das testemunhas Silvana Maria Sauer, 

Claudiomiro Vieira e Thiago Icerti da Silva.

2- Declaro encerrada a instrução.

3- Abro o prazo de alegações finais, à começar pelo Ministério Público 

Estadual, pelo período de 15 (quinze) dias, mediante carga, com a juntada, 

ou transcurso do prazo, 15 (quinze) dias para o Município de Alta 

Floresta/MT, mediante carga e, após 15 (quinze) dias para os Corréus 

mediante intimação via DJE.

4- Cumpra-se.”

Nada mais havendo a consignar, por mim, Joana Reis, __, Assessora de 

Gabinete II, nomeada oficial escrevente para o ato, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.

 ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL nº 2/2018/DF - Torna público o GABARITO PRELIMINAR E A 

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL do I Processo Seletivo para Recrutamento dos 

Interessados no Serviço Voluntário de Agente Comunitário de Justiça e 

Cidadania (JUSTIÇA COMUNITÁRIA) – da Comarca de Barra do Garças, 

MT., da prova realizada no dia 26 de maio de 2018, em conformidade ao 

Edital nº 6/2018/JC/PRES, de 25 de janeiro de 2018, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico – MT, Edição nº 10.189, de 30.1.2018 e 

publicado na data de 31.1.2018, e retificado em parte pelo Edital nº 

25/2018/JC/PRES, de 27 de março de 2018, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico – MT, Edição nº 10.227, de 2.4.2018 e publicado na data 

de 3.4.2018.

* O Edital n° 2/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 68751 Nr: 2229-94.2007.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças, Jorge Luiz Lucas de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito Diretor do Foro de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Rodrigues de Oliveira 

Neto - OAB:14184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição. 1. Trata-se de Pedido de Providências em que foi 

determinado o bloqueio da matrícula nº 42.422, conforme decisão datada 

de 10 de agosto de 2009 (fls. 93/95), da qual todos os interessados foram 

intimados por edital (fls. 128/135), com trânsito em julgado datado de 09 de 

novembro de 2009, conforme certidão de fl. 183. .... 9. Portanto, o 

recorrente pretende reabrir discussão sobre matéria já preclusa, o que se 

mostra incabível. 10. Diante do exposto, deixo de receber o recurso 

administrativo de fls. 218/228, conforme acima fundamentado. 11. 

Publique-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 90533 Nr: 4381-47.2009.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças, ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isley Simões Dutra de Oliveira - 

OAB:21.047, Jânio Paixão Lopes - OAB:7537 OAB-GO, Thiago 

Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição. 1. Trata-se de Pedido de Providências em que foi 

determinado o bloqueio da matrícula nº 34.542, conforme decisão datada 

de 02 de julho de 2009 (fls. 240/243), da qual todos os interessados foram 

intimados por edital, com trânsito em julgado datado de 14 de outubro de 

2009, conforme certidão de fl. 256. ... 8. Portanto, o recorrente pretende 

reabrir discussão sobre matéria já preclusa, o que se mostra incabível. 9. 

Diante do exposto, deixo de receber o recurso administrativo de fls. 

559/566, conforme acima fundamentado. 10. Publique-se. Intime-se.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175748 Nr: 9550-73.2013.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NAdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do despacho de fls. 133, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu representante 

legal, para se manifestar nos autos, no prazo legal de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266404 Nr: 17003-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Diferente Distribuidora de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Impacto Automação e Informática Ltda Me, 

Jackson Araujo Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO GONÇALVES MENDES 

NETO - OAB:12142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.
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Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 84595 Nr: 7760-30.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shark Automotive Distribuidora de Peças Ltda - 

71.724.512/0020-01

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuber José Oliveira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enimar Pizzatto - OAB:PR-15.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Oliveira de 

Paula - OAB:13.183/MT, Natalie Cipriano Toledo - OAB:13074/MT, 

Thyago Monteiro de Oliveira - OAB:13.429 - MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161955 Nr: 2964-54.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Fernandes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27871 Nr: 18-61.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOGARÇAS VEÍCULOS E PEÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARTIRA BIBIANA STEFANI - 

OAB:MT - 15.194-A, Rubens Bortoli Junior - OAB:5.620-MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- PENHORA ON LINE

Nos termos da CNGC e considerando o despacho retro, impulsiono os 

presentes autos e procedo e intimação da parte autora para se manifestar 

no prazo de 10 dias, acerca da penhora on line que fora infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259010 Nr: 12165-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Cristina Lopes Scortecci 

- OAB:20334-A/MT, Egberto Hernandes Blanco - OAB:OAB/SP 89.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261530 Nr: 13943-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrone Junior Marques Peres, Eleandro 

Antonio Marques Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225628 Nr: 6267-37.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. de Oliveira & Cia Ltda, Cláudio Aparecido 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270395 Nr: 1277-32.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdS, VPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176149 Nr: 10070-33.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Eliel Reis Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igreja Evangélica Assembléia de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, THIAGO QUEIROZ DA SILVA - OAB:, Wesley Eduardo 

da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- PENHORA ON LINE

Nos termos da CNGC e considerando o despacho retro, impulsiono os 

presentes autos e procedo e intimação da parte autora para se manifestar 

no prazo de 10 dias, acerca da penhora on line que fora infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268720 Nr: 96-93.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Soares Nogueira de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Elizabeth Sul Ltda, Todimo Materiais 

Para Construção S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Marcos Adorno Santos - 

OAB:18.487 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204245 Nr: 6216-60.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Zeizer Schafer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo à 

intimação da parte autora, na pessoa do seu representante legal, para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258797 Nr: 12009-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco De Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Dendena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

autora a se manifestar no feito no prazo de 05 (cinco) dias,sobre o feito a 

seguirtranscrita: CERTIFICO E DOU FÉ que de posse da carta precatória de 

penhora avaliação e intimação, carga 176125, em virtude de na comarca 

não existir fiel depositário para bens imóveis e, em conformidade com o 

art. 845, § 1º do NCPC, devolvo o mandado em cartório para as 

providências. CERTIFICO ainda que esta Oficial de Justiça fica a 

disposição para a devolução da diligencia de R$ 260,00, que foi 

depositada na conta desta oficial de justiça, a quem de direito for. Duzelina 

Bento da Cruz _______________ Oficial de Justiça – Mat. 1199.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1006 Nr: 170-85.1997.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilsa Maria Viccari Thomazin, Paulo Thomazin Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER JOSÉ RODRIGUES, PAULINO PORTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANGELO DE ALMEIDA - 

OAB:309/RO, MÔSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:13.689 OAB/GO

 Vistos.

1.INTIME-SE o exequente para promover o andamento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, 

CPC/2015.

2.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250930 Nr: 6917-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Tutela->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YMdDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gomes de Moraes - 

OAB:21078/MT, ERIKA DE SOUSA NOBRE - OAB:MG 136.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CERTIFIQUE-SE a escrivania quanto ao decurso do prazo para 

contestação do pedido de interdição, conforme determinado à fl. 26-v, item 

10.

2. Transcorrido o prazo sem manifestação, NOMEIO a Defensoria Pública 

desta comarca para, na qualidade de curador especial, apresentar defesa 

no prazo legal, com fundamento no artigo 72, I, CPC.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276025 Nr: 4750-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Madeiras ND Ltda Me EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA APARECIDA DE 

ALMEIDA MACIEL - OAB:12507
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256814 Nr: 10747-24.2017.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para que informe se possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista a 

existência de ação de tutela em apenso.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234061 Nr: 12066-61.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. FILSNER ME, Myke Robert Filsner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167859 Nr: 10740-08.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre de Paiva Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luís Fabio de Toledo Eichmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Paiva Pinto - 

OAB:6.220-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Johnatan Alves Barbosa - 

OAB:14457/MT

 Vistos.

1.INDEFIRO o pedido de fls.127/128, porque a sentença de fl.112 já 

transitou em julgado, não cabendo mais discussão, em razão da formação 

de coisa julgada material.

2.Recolhidas as custas, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185794 Nr: 6930-54.2014.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAR, AOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayane da Cruz Machado - 

OAB:19.902 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.CERTIFIQUE-SE quanto ao trânsito em julgado.

2.Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para esclarecer qual rito 

pretende, o do cumprimento de sentença para pagamento de quantia ou o 

da prisão, no prazo de 05 (cinco) dias.

3.Após, conclusos para decisão. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97684 Nr: 2673-25.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, art. 535, 

CPC/2015.

2. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

DETERMINO sejam cumpridas as seguintes diligências:

- SOLICITE-SE ao Presidente do Tribunal de Justiça a EXPEDIÇÃO de 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

 – ou, sendo o caso, REQUISITE-SE à autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo o pagamento de obrigação de 

pequeno valor, o qual deverá ser realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 96911 Nr: 1885-11.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelli Scherer

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 VISTOS.

 1. RECEBO os embargos de declaração de fls.693/696, uma vez que 

tempestivos, e DETERMINO a intimação da parte contrária para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a 

possibilidade de efeitos infringentes, com fundamento no art.1.023, §2º, 

CPC/2015.

2. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, certifique-se e voltem-me 

conclusos para análise dos embargos e da petição de fls.698/699.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267563 Nr: 17718-25.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASC, NACdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AMERICO - OAB:MT/21.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, concedo a 

ordem almejada, confirmando a liminar deferida às fls.15/17 e resolvendo o 

mérito do processo, nos termos do art.487, I, CPC/2015.12.Sem custas e 

honorários, conforme art. 10, XXII, da constituição estadual e art. 25, da lei 

12.016/2009.13.Ciência ao ministério público. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191991 Nr: 11699-08.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Aurélio Milanesi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eudson Rosa da Silva - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:15674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. DEFIRO, por ora, os pedidos de consulta aos Sistemas Infojud e 

Renajud.

2.PROCEDA-SE à consulta via RENAJUD para restrição de veículos em 

nome dos executados (apenas transferência - RENAJUD) e à consulta por 

meio do Sistema InfoJud a fim de obter as três últimas declarações de 

imposto de renda do executado, com o fito de se apurar a existência ou 

não de bens passíveis de penhora.

3.DETERMINO sejam as cópias mantidas no feito, à luz da orientação do 

Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) e da própria CNGC que, 

de forma expressa, autoriza que o juiz ordene a juntada nos autos de 

informações econômico-financeiras, hipótese em que o feito deve correr 

em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC).

4.Após, INTIME-SE o Estado para que se manifeste no prazo de 15 (quinze 

dias).

5.Juntadas as informações, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem 

no prazo de 10 (dez) dias.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184992 Nr: 6280-07.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivino do Espirito Santo Neto

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Vistos.

1.Verifica-se que os embargos de declaração opostos pela parte 

requerida não objetivam sanar omissão, obscuridade ou contradição, e sim 

modificar os fundamentos fático-jurídicos que levaram ao não acolhimento 

da prejudicial de prescrição. Assim, ausentes os requisitos legais, NEGO 

PROVIMENTO aos embargos.

2.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248112 Nr: 4956-74.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Guia Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia dos Arbues Nery da 

Silva - OAB:MT 9.923-B

 VISTOS.

1. Foi decretada a revelia da parte Requerida às fls. 75. Na mesma 

oportunidade o feito foi saneado, determinando-se a intimação das partes 

para especificação de provas.

2. A parte requerida manifestou-se nos autos às fls. 76/79. Juntou aos 

autos os documentos de fls. 80/109.

3. Consta dos autos as certidões de intimação de fls. 110/111 e a 

informação de que a parte Requerente, embora intimada quedou-se inerte 

(fls. 112).

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Verifica-se dos autos que a manifestação da parte Requerida às fls. 

76/79 não se presta à especificação de provas, pois trata, em verdade, de 

uma tentativa de contestação intempestiva, motivo pelo qual deve ser 

DESCONSIDERADA.

6. Considerando que as partes, embora intimadas, nada manifestaram (fls. 

110/112), DOU POR PRECLUSA a produção de provas.

7. Desta feita, verificando a possibilidade de julgamento do feito no estado 

em que se encontra (art. 355, I, CPC/2015), INTIMEM-SE as partes do teor 

desta decisão, em atenção ao princípio da lealdade processual. Decorrido 

o prazo de 05 (cinco) dias sem manifestação, voltem-me conclusos para 

sentença.

8. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208608 Nr: 8647-67.2015.811.0004

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 Vistos.

1. Tendo em vista o teor da justificativa de fl. 438, REDESIGNO a audiência 

de conciliação/mediação PARA O DIA 31 DE JULHO, ÀS 13h00min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Intimem-se as partes, nos termos da decisão de fl. 423.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206602 Nr: 7498-36.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVFR, DFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdFR

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARDOSO DE 

MORAES - OAB:15294MT/35386GO

 9.Diante do exposto, com fulcro no art. 528, § 3º, CPC/2015, DECRETO A 

PRISÃO CIVIL DE EDCARLOS DE FREITAS RIBEIRO, por 60 (sessenta 

dias), pelo não pagamento de débitos alimentícios referentes às parcelas 

vencidas, cujo cálculo deverá ser feito e atualizado pelo contador 

judicial.10.EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO em nome do executado, 

fazendo constar os valores das parcelas vencidas e as vincendas no 

curso do processo, devidamente atualizadas, DEVENDO A PRISÃO 

CESSAR TÃO LOGO SEJA QUITADA A DÍVIDA.11.OBSERVE-SE que o 

executado deve ficar isolado dos detentos condenados e de alta 

periculosidade, considerando o caráter excepcional da medida coercitiva 

ora determinada.12.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 89320 Nr: 3204-48.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto de Neurologia de Goiânia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Correia de Souza
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Ferreira Mendes - 

OAB:27.764, Marystella Leão Guimarães - OAB:38159, RODNEI 

VIEIRA LASMAR - OAB:19114/GO, Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha atualizada do 

valor do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278252 Nr: 6219-10.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edivan Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que a parte Autora instrua o feito com cópia da declaração de imposto de 

renda para comprovação da necessidade do benefício da gratuidade da 

justiça, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC/2015.

2. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e 

seguintes e art. 290, do CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278584 Nr: 6397-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Rodrigo Rosa Fidelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de pedido de autorização judicial ajuizado por RODRIGO ROSA 

FIDELIS, objetivando autorização para a promoção de show do cantor 

JERRY SMITH, a ser realizado nas dependências do estacionamento do 

Barra center shopping, situado na avenida Valdon Varjão, nº 2.077, Jardim 

Araguaia, Barra do Garças-MT com início às 23h30min, 02/06/2018, e 

término às 4h00min, 03/06/2018.

2. Informa que cumpriu todas exigências necessárias à realização do 

evento.

3. Documentos às fls.07/34.

4. Instado, o Ministério Público se manifestou favorável à realização do 

evento, desde que haja autorização do Corpo de Bombeiros e que não 

seja admitida em hipótese alguma a entrada de crianças e adolescentes 

nas áreas

 “open bar”.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. A PORTARIA/GAB/Nº 002/2013 regulamenta a entrada e permanência 

de crianças e adolescentes em eventos festivos, listando no art. 21 as 

documentações exigidas.

7. Analisando os autos, verifico que o requerente cumpriu todas as 

exigências elencadas no artigo 21 da PORTARIA/GAB/Nº002/2013.

8. Diante do exposto, DEFIRO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ para entrada e 

permanência de crianças e adolescentes, com a estrita observância da 

PORTARIA/GAB/Nº002/2013, que fica condicionado à vedação de entrada 

de crianças e adolescentes às áreas de sistema “open bar”, sobe pena de 

interdição do evento.

9. DETERMINO que as agentes da Infância e Juventude e o Conselho 

Tutelar atuem na fiscalização do evento, de forma a zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, durante o período 

da festa, observando as regras da PORTARIA/GAB/Nº 002/2013.

10. Ciência ao Ministério Público.

11. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, SERVINDO CÓPIA 

DESTA DECISÃO COMO MANDADO/ALVARÁ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 90404 Nr: 4303-53.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido de Araújo Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Emasa - 

Empresa Matogrossense de Água & Saneamento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4275

 Vistos.

1.REJEITO a impugnação de fls.321/322. A uma, porque a sentença fixou 

como termo a quo da correção monetária a data de sua publicação, o que 

não foi modificado em sede recursal, pelo que não há falar-se em 

equívoco do contador judicial. A duas, quanto aos honorários, porque o 

devedor, nem agora e nem por ocasião do pagamento parcial do débito, 

fls.294/295, não trouxe um mínimo de discriminação do cálculo apto a 

evidenciar que os honorários estariam incluídos no montante pago.

2.Rejeitada a impugnação e concorde o exequente, fl.316, HOMOLOGO os 

cálculos de fls.312/315, devendo o feito seguir em relação aos honorários 

de sucumbência.

3.Embora autorizado desde logo proceder com a penhora online, a pedido 

do exequente, INTIME-SE a parte executada pra efetuar o pagamento 

voluntário dos honorários (fl.312), no prazo de 10 (dez) dias.

4.Quitada voluntariamente, EXPEÇA-SE desde logo alvará de liberação de 

valores em favor do credor.

5.Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento, concluso para 

contrição via bacenjud. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 88132 Nr: 2072-53.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo, Jaime Adolfo - Me, Rodrigo Tauil 

Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl.267 e DETERMINO a suspensão da execução pelo 

prazo de 01 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição (art. 

921, III, §1º, CPC/2015).

2. Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do 

art. 921, §4º, CPC/2015.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 89513 Nr: 3396-78.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo, Jaime Adolfo - Me, Rodrigo Tauil 

Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl.265 e DETERMINO a suspensão da execução pelo 
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prazo de 01 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição (art. 

921, III, §1º, CPC/2015).

2. Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do 

art. 921, §4º, CPC/2015.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175085 Nr: 8685-50.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos, Ligia 

Resplandes Azevedo dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente Hotel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA RESPLANDES AZEVEDO 

DOS REIS - OAB:137.838-A, Luiz Antônio Pereira - OAB:GO 13.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA RESPLANDES AZEVEDO 

DOS REIS - OAB:137.838-A

 Vistos.

1.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177767 Nr: 12045-90.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Bar Nissim Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, art. 535, 

CPC/2015.

2. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

DETERMINO sejam cumpridas as seguintes diligências:

- SOLICITE-SE ao Presidente do Tribunal de Justiça a EXPEDIÇÃO de 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

 – ou, sendo o caso, REQUISITE-SE à autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo o pagamento de obrigação de 

pequeno valor, o qual deverá ser realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275333 Nr: 4314-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Santos Guerra Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Cuida-se de ação ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A.

2. Antes mesmo da citação do requerido a parte autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fl.17).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

5. CUSTAS pela requerente. SEM honorários advocatícios, uma vez que 

não foi formada a relação processual.

6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164873 Nr: 6764-90.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Dracena Ltda, Lilian Maria dos 

Santos Ragiotto, José Tontin dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 63.

2. INTIMEM-SE os executados para regularizarem o processo de 

compensação no que tange à parte não compensável, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de prosseguimento da execução.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 98142 Nr: 3153-03.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, Transmil 

Transportes Coletivos Uberaba Ltda, Anísio Bueno, João Eustáquio do 

Nascimento, Anísio Bueno Júnior, Márcia Aparecida Mendanha Bueno, 

Baltazar José de Souza, Anisio José Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 Vistos.

1.INDEFIRO o pedido do item “2”, fl.108, "porque, mesmo após a entrada 

em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via 

BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser 

efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos 

requisitos que autorizam a sua concessão" (REsp 1721168/PE, Rel. 

Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 

09/04/2018). Tais requisitos são os mesmos necessários à concessão da 

tutela de cautelar de urgência (art.300, CPC/2015), aos quais sequer 

houve menção no pleito da parte exequente.

2.DEFIRO o pedido do item “3”. CUMPRA-SE conforme requerido, 

consignando-se no mandado as advertências de estilo, especialmente 

quanto ao prazo para a oposição de embargos à execução.

3.Considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora por meio do 

Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do (a) executado (a).

4.PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor (a), até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.
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5.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

6.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99028 Nr: 4034-77.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Fortaleza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Helena Gurgel Prado - 

OAB:75401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MENDES VILAS 

BOAS - OAB:10.121/MT

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do requerido.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

4.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 56377 Nr: 480-76.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréa Cristina Linhares Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Fernandes Rabêlo - 

OAB:9.031-B

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do executado.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 51489 Nr: 5792-33.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Rogério 

Arantes Penteado, Pablo Carvalho de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Neuton Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. O pedido de intimação constante nos itens "a" e "b" está prejudicado, 

uma vez que a parte executada já foi intimada à fl. 142, embora não tenha 

se manifestado e nem efetuado o pagamento do débito, fl. 160.

2. Assim, uma vez decorrido o prazo para pagamento voluntário da dívida 

sem que o executado o tenha realizado, e considerando a ordem de 

preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome 

do requerido.

3. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

4. Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

5. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177037 Nr: 11185-89.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valteci Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Luis de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do requerido.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

4.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212167 Nr: 10778-15.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cacy Hone Oliveira Silva, Rosália Gomes de Lima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egidio Vinicios de Oliveira, Luisa Alves de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do executado.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.
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4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245164 Nr: 2905-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egidio Vinicios de Oliveira, Luisa Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cacy Hone Oliveira Silva, Rosália Gomes de 

Lima Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Sousa - 

OAB:43825/GO, Alessandra Alves de Oliveira - OAB:37349/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 Vistos.

1. CERTIFIQUE-SE a Secretaria quanto ao cumprimento integral da decisão 

de fl. 107-v, itens 8 e 9.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95242 Nr: 145-18.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. Alves - Me, Luiz Alberto Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - 

OAB:27.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do executado.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 73271 Nr: 6515-18.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duratex S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olga Klug Scharfenberg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do executado.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225309 Nr: 6081-14.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FARIAS ZAMPA ME, Renata Farias 

Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. DEFIRO os pedidos de fl. 49-v.

2.PROCEDA-SE à consulta via RENAJUD para restrição de veículos em 

nome dos executados (apenas transferência - RENAJUD) e à consulta por 

meio do Sistema InfoJud a fim de obter as três últimas declarações de 

imposto de renda do executado, com o fito de se apurar a existência ou 

não de bens passíveis de penhora.

3.DETERMINO sejam as cópias mantidas no feito, à luz da orientação do 

Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) e da própria CNGC que, 

de forma expressa, autoriza que o juiz ordene a juntada nos autos de 

informações econômico-financeiras, hipótese em que o feito deve correr 

em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC).

4.Após, INTIME-SE o Estado para que se manifeste no prazo de 15 (quinze 

dias).

5.Juntadas as informações, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem 

no prazo de 10 (dez) dias.

6. Por fim, EXPEÇA-SE alvará em favor do exequente para levantamento 

dos valores bloqueados à fl. 41-v.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168460 Nr: 94-02.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Lopes Viana Cláudio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Denota-se dos autos que foi determinada a Intimação da parte 

Requerida para o integral cumprimento da sentença de fls. 93/100, 

confirmada pelo acórdão de fls. 135/139, no prazo de 15 (quinze) dias 

(fls. 158).

2.Da mesma forma foi determinada a intimação do Requerido para 

cumprimento de sentença, no tocante aos honorários advocatícios (fls. 

164).

3. Diante do documento juntado às fls.163 e do decurso do prazo desde o 

pedido de fls. 165/166, INTIME-SE a parte Exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

4. Quanto à Execução dos honorários, INTIME-SE a parte Exequente para 

que se manifeste a respeito das informações juntadas pelo Município de 

Barra do Garças, às fls. 173/174.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

5.Após, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188742 Nr: 9269-83.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ana Delma da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ionaldo Alves de Oliveira, Maria Senhorinha 

dos Santos, Bento Sirqueira da Silva, Euripedes Ferreira

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, Jorge Humberto 

Nogueira Reis - OAB:8258-E/MT, Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 VISTOS.

1. A argumentação em preliminar da defesa se confunde com o próprio 

mérito da causa, a qual será analisada por ocasião da prolação da 

sentença.

 2. Não havendo vícios processuais a serem sanados, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

3. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257229 Nr: 11020-03.2017.811.0004

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welington Inocêncio Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNY FABRÍCIO CABRAL 

GOMES - OAB:10292-MS, Horst Vilmar Fuchs - OAB:12529, Vinicius 

de Figueiredo Teixeira - OAB:19680

 VISTOS.

1. Trata-se de Liquidação de Sentença pelo procedimento Comum movida 

por Welington Inocêncio Alves em face Impactus Comercial Ltda, todos 

qualificados nos autos.

2. Compulsando os autos, verifico que a petição de fls. 313/326 fora 

juntada de forma indevida nestes autos, uma vez que seu teor é idêntico 

ao da peça inicial de fls. 04/17.

3. Assim, para melhor análise do feito e regularidade procedimental, 

DETERNIMO o desentranhamento da petição de fls. 313/326, a qual deverá 

ser colocada a disposição das partes.

4. Ao considerar a certidão de fls. 311, INTIME-SE a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

5. Após, voltem-me conclusos para apreciação.

6. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179262 Nr: 1273-34.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O, André Luís de Jesus Laurindo - OAB:MT 18.483-O, 

Jefferson Oliveira Costa - OAB:21242/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 Vistos.

1. Considerando que este magistrado responde cumulativamente pela 1ª 

(como juiz titular) e 2ª (em substituição) Varas Cíveis desta Comarca e 

havendo outros feitos que reclamam urgência na Vara em que sou titular, 

uma vez que trata de matéria afeta à infância e juventude, AGUARDEM-SE 

os autos em Cartório até compatibilidade da pauta de audiência ou até a 

designação de um Magistrado para a 2ª Vara Cível, para ulterior 

designação de audiência de instrução.

2. INTIMEM-SE. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172739 Nr: 5832-68.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ester dos Santos Manciolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir de Souza Serra, Marcos Paulo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Jair Leite Pereira - OAB:RJ 12.819, 

Rodrigo Alexandre Milani Duarte - OAB:RJ 190.013

 VISTOS.

1. Não havendo preliminares arguidas e nem vícios processuais a serem 

sanados de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

2. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174576 Nr: 8022-04.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Cassimira Ribeiro de Carvalho, Maria Dilsa 

Carvalho Santana, Marcio Venancio de Matos, Alenilson Oliveira Carvalho, 

Marcia Cristina Carvalho de Matos, Maria Vânia Venâncio de Matos Lima, 

Jessica Carvalho de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Ademir Ramos Cotrim, 

José Alves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9707-B, Daniella Silva Souza - OAB:MT/21710/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Usucapião Extraordinário movido por Espólio de Cassimira 

de Carvalho em face de E. L. Esteves Imobiliária, todos qualificados nos 

autos.

2. Às fls. 68 o feito foi saneado e decretada a revelia dos requeridos.

3. Noticiado o óbito da parte autora, foi deferida a sua substituição 

processual pelas partes mencionadas às fls. 70/72.

 4. Designada audiência de instrução e julgamento, esta restou suspensa 

até o regresso do Magistrado Titular desta Vara para ulterior designação.

5. Após, retornaram os autos conclusos.

6. Isto posto, considerando que este magistrado responde 

cumulativamente pela 1ª (como juiz titular) e 2ª (em substituição) Varas 

Cíveis desta Comarca e havendo outros feitos que reclamam urgência na 

Vara em que sou titular, uma vez que trata de matéria afeta à infância e 

juventude, AGUARDEM-SE os autos em Cartório até compatibilidade da 

pauta de audiência ou até a designação de um Magistrado para a 2ª Vara 

Cível, para ulterior designação de audiência de instrução.

7. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163912 Nr: 5610-37.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Rodrigues de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getúlio Rodrigues dos Santos, Marcelo 

Machado Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erivelton Melo - OAB:GO 

22.043

 VISTOS.

 1. CERTIFIQUE-SE Sra. Gestora o cumprimento da decisão de fls. 134/136, 

especificamente no que consiste o desentranhamento da petição. 

Igualmente, RETIFIQUE-SE a capa dos autos.

 2. Diante da petição de fl. 152, DETERMINO a exclusão do nomeado 

MARCELO MACHADO MAIA, devendo o feito prosseguir somente em 
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relação ao requerido GETULIO RODRIGUES DOS SANTOS.

 3. Verifico que ainda não houve designação de audiência de conciliação 

nos autos.

 4. Assim, com fundamento nos §§ 2º e 3º do art. 3º, c/c art. 139, V, todos 

do CPC/2015, DESIGNO audiência conciliatória para o DIA 25 DE JULHO DE 

2018, às 14h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), vez que há 

possibilidade de autocomposição entre as partes.

 5. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer dos litigantes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

6. INTIMEM-SE as partes por meio dos seus advogados – via DJE.

7. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

venham-me conclusos para saneamento.

8. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156523 Nr: 8813-41.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delicia Alves do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BFB Leasing S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Washington Faria de 

Siqueira - OAB:18.07A

 VISTOS.

1. Trata-se de cumprimento de sentença movida por DELICIA ALVES DO 

NASCIMENTO em face de BANCO BFB LEASING S/A, todos qualificados 

nos autos.

2. Às fls. 235 fora convertido a presente ação em cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523 e ss. do CPC/2015.

3. Devidamente intimada, a parte executada impugnou às fls. 237/238, sob 

alegação de excesso a execução e requerendo a concessão do efeito 

suspensivo. Além de juntar o comprovante de depósito (fls. 239) do valor 

integral apresentado pela autora.

 4. Às fls. 241/242 manifesta a parte exequente, alegando que a petição 

da parte executada é meramente protelatória, pugnando pela expedição de 

Alvará Judicial do valor depositado em juízo e requerendo que o 

executado providencie a baixa no gravame no veiculo descrito às fls. 242, 

uma vez que houve sua quitação.

 5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Compulsando os autos, verifico divergência dos cálculos apresentados 

pelas partes.

 7. Inicialmente, REJEITO o pedido de efeito suspensivo trazida pela parte 

executada às fls. 237/238, uma vez que não preenche os requisitos para 

sua concessão (art. 525, § 6o do CPC).

8. Logo, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar acerca do pedido da autora, referente à baixa no gravame no 

veiculo descrito às fls. 242.

9. E tendo em vista que há divergência entre as partes litigantes, quanto 

ao valor da obrigação oriunda da sentença de fls. 149/152, mantido pelo 

acórdão de fls.179/182, DETERMINO a remessa dos autos ao Sr. Contador 

Judicial, a fim de apurar o quantum atinente ao cumprimento de sentença, 

conforme parâmetro estabelecido pela sentença.

 10. Postergo análise do pedido de Alvará Judicial de fls. 242, até 

apresentação dos cálculos pelo Sr. Contador Judicial.

 11. Realizado o cálculo, voltem-me conclusos.

12. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169614 Nr: 1743-02.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellika da Silva Melquiades

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1. Considerando que este magistrado responde cumulativamente pela 1ª 

(como juiz titular) e 2ª (em substituição) Varas Cíveis desta Comarca e 

havendo outros feitos que reclamam urgência na Vara em que sou titular, 

uma vez que trata de matéria afeta à infância e juventude, AGUARDEM-SE 

os autos em Cartório até compatibilidade da pauta de audiência ou até a 

designação de um Magistrado para a 2ª Vara Cível, para ulterior 

designação de audiência de instrução.

2. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176465 Nr: 10445-34.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Francisco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Vale do Araguaia Ltda, Antônio 

Gouveia de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

e requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito.

 2. Após, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186730 Nr: 7645-96.2014.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Raildo Peres de Sousa, Marivania Itacarambi 

Peres de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jim Agropecuaria Ltda, Fernando Coelho 

Jimenez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceny Rodrigues Severino de 

Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - OAB:MT 

18.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Roberto de San'Anna 

Junior - OAB:117110/SP

 Vistos.

1. Não havendo preliminares e vícios processuais, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Uma vez havendo divergência entre as argumentações apresentadas 

pelas partes, necessária a realização de perícia contábil com a finalidade 

de esclarecer o real valor da lide, já que há sustentação de excesso de 

execução.

3. Logo, DEFIRO a produção de prova pericial para a aludida finalidade.

4. NOMEIO como perito o contador JOÃO BOSCO DE SOUZA PARREIRA, 

CRC/MT nº. 006460/O, com endereço na Rua Goiás, 830, sala 02, 1º 

andar, Centro, nesta cidade, ressaltando que a parte embargada ficará 

responsável pelo adiantamento dos honorários periciais, já que foi a única 

que requereu a produção de prova pericial (fls. 132), nos termos do que 

dispõe o art. 95, do CPC/2015.

5. INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem os quesitos, em 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, CPC/2015).

6. INTIME-SE o perito nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe se aceita a nomeação, bem como apresente sua proposta de 

honorários (Art. 465, §2º, CPC/2015).

7. Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.

8. No caso de aceitação da nomeação e apresentação dos honorários, 

INTIME-SE a parte demandada, a fim de que no prazo de 05 (cinco) dias 

deposite os valores relativos aos honorários, sob pena de preclusão.

9. Efetuado o depósito dos valores relativos aos honorários periciais, 

INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com cópia dos quesitos 

formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada da intimação.
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10. Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE vista às partes para que se manifestem e requeiram o que 

entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita.

11. A análise da necessidade de produção de provas orais será 

perquirida após a realização da perícia.

12. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166011 Nr: 8309-98.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudimar Borges de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 VISTOS

1. Às fls. 309 houve determinação para remessa dos autos para ao Sr. 

Contador Judicial para proceder ao cálculo dos valores devidos ao 

cumprimento de sentença.

 2. Logo, o Sr. Contador Judicial informou não ter atribuição para o tipo de 

cálculo demandado (fls. 310).

3. Assim, NOMEIO como perito o contador JOÃO BOSCO DE SOUZA 

PARREIRA, CRC/MT nº. 006460/O, com endereço na Rua Goiás, 830, sala 

02, 1º andar, Centro, nesta cidade, ressaltando que ambas as partes 

ficarão responsáveis pelo adiantamento dos honorários periciais, nos 

termos do que dispõe o art. 95, do CPC/2015.

4. INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem os quesitos, em 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, CPC/2015).

5. INTIME-SE o perito nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe se aceita a nomeação, bem como apresente sua proposta de 

honorários (Art. 465, §2º, CPC/2015).

6. Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.

7. No caso de aceitação da nomeação e apresentação dos honorários, 

INTIME-SE as partes demandada, a fim de que no prazo de 05 (cinco) dias 

deposite os valores relativos aos honorários, sob pena de preclusão.

8. Efetuado o depósito dos valores relativos aos honorários periciais, 

INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com cópia dos quesitos 

formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada da intimação.

9. Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE vista às partes para que se manifestem e requeiram o que 

entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita.

10. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177429 Nr: 11642-24.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Bento Pena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Luis Claudio Pereira 

da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Fernandes 

Francisco - OAB:11996/MT

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelas 

partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. Às fls. 212 houve decisão para suspensão da audiência designada, 

considerando que este magistrado responde cumulativamente pela 1ª 

(como juiz titular) e 2ª (em substituição) Varas Cíveis desta Comarca e 

havendo outros feitos que reclamam urgência na Vara em que sou titular, 

uma vez que trata de matéria afeta à infância e juventude.

3. As partes foram intimadas, conforme certidões juntadas.

4. Após, vieram-me conclusos.

5. Frente ao exposto, AGUARDEM-SE os autos em Cartório até 

compatibilidade da pauta de audiência ou até a designação de um 

Magistrado para a 2ª Vara Cível, para ulterior designação de audiência de 

instrução.

6. INTIMEM-SE. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170500 Nr: 2899-25.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Nunes de Oliveira Gomes, Marcelo Nunes 

Oliveira, Olinda Nunes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Maria Madalena da 

Purificação, Euripedes Luiz Esteves, Danilo Varjão Alves, Altermita de 

Sousa Brito, Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Fernando de Almeida 

Gomes - OAB:9.889/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, Danilo Varjão Alves - OAB:6.496/MT, 

Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. Às fls. 174 houve decisão para suspensão da audiência designada, 

considerando que este magistrado responde cumulativamente pela 1ª 

(como juiz titular) e 2ª (em substituição) Varas Cíveis desta Comarca e 

havendo outros feitos que reclamam urgência na Vara em que sou titular, 

uma vez que trata de matéria afeta à infância e juventude.

2. Após, vieram-me conclusos.

3. Cumpra-se decisão retro, no intuito de que AGUARDEM-SE os autos em 

Cartório até compatibilidade da pauta de audiência ou até a designação de 

um Magistrado para a 2ª Vara Cível, para ulterior designação de audiência 

de instrução.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187573 Nr: 8356-04.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HPCdSF, Valdomiro de Jesus Ferreira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de fl. 137 e, nos termos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via 

DJE, para que, no prazo de 5 dias, informe nos autos seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266091 Nr: 16837-48.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Ribeiro Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

comparecer na secretaria da segunda vara cível, para assinar termo de 

aceitação testamentária, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 274439 Nr: 3756-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson de Sousa Barbosa, Valdeir Martins 

Pereira, Rosangela Martins Ribeiro Queiroz, Genildo Vilas Boas da Hora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Ferreira Coelho 

Souza - OAB:MT 13.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

3756-95.2018.811.0004, Protocolo 274439, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274744 Nr: 3934-44.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keiliane Rodrigues Rosa, Leonardo de Paula 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Ferreira Coelho 

Souza - OAB:MT 13.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

3934-44.2018.811.0004, Protocolo 274744, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203112 Nr: 5559-21.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdS, LMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 

21.080, ROSIMEIRE CRISTINA ANDREOTTI - OAB:24.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSIMEIRE 

CRISTINA ANDREOTTI, para devolução dos autos nº 

5559-21.2015.811.0004, Protocolo 203112, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161159 Nr: 1997-09.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLERI APARECIDA 

MENDES DE OLIVEIRA REZENDE, para devolução dos autos nº 

1997-09.2012.811.0004, Protocolo 161159, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188567 Nr: 9138-11.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Aparecida da Mata Santos, Izidia da Silva Sousa, 

Anizio Honorio Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA MARIA DE ASSIS 

CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 5771

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAIS ASSUNÇÃO 

NUNES, para devolução dos autos nº 9138-11.2014.811.0004, Protocolo 

188567, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98654 Nr: 3663-16.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Antônio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Francisco Thoma, Rosângela Kolinski 

Thoma, Danilo Varjão Alves, Município de Barra do Garças - MT, Júlia 

Renata Sampaio Martins, Sérgio Alves Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Luciana Neves e Silva - OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS BERTUCCI - 

OAB:12666-MT, Procurador do Município de Barra do Garças - 

OAB:000/MT, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) POLLYANA 

MACHADO DE MORAES VARJÃO, para devolução dos autos nº 

3663-16.2010.811.0004, Protocolo 98654, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228165 Nr: 7842-80.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Lousado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SEBASTIÃO 

MENDES MOREIRA, para devolução dos autos nº 7842-80.2016.811.0004, 

Protocolo 228165, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267802 Nr: 17869-88.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMF, JKPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DER, DGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Mariano de Castro 

Silva - OAB:MT 19.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LARISSA MARIANO 

DE CASTRO SILVA, para devolução dos autos nº 

17869-88.2017.811.0004, Protocolo 267802, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196225 Nr: 1288-66.2015.811.0004

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia do Vale do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bartolomeu Gomes Machado, Adalberto 

Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREY DA SILVA 

CARVALHO, para devolução dos autos nº 1288-66.2015.811.0004, 

Protocolo 196225, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96544 Nr: 1499-78.2010.811.0004

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acioni da Silva Marques, Adair Jovencio 

Ferreira, Belmiro Alves de Melo, Atemy Ramos de Oliveira, Antônio Dias 

Cabral, Antão Divino Arbués Nery, Deocleciano de Moraes Ferreira, 

Espolio de Epaminondas Antônio de Farias, Cogo Indústria e Comércio de 

Baterias Ltda, Edivaldo Almeida Farias, Benedito Pereira da Silva, E. L. 

Esteves Imobiliária, Daniel Oliveira do Carmo, Edson Teixeira Araujo, Ilza 

Maria de Morais Silva, Sandoval Oliveira Faria, Juarez Viana Ferreira, 

Paulo Francisco Thoma, Leandro Gouveia de Moraes, Marcelina Firmina de 

Sousa, Hermes Gabriel da Silva, João Batista Alves de Deus, Teófilo José 

de Santana, Epaminondas Oliveira Farias, Fabricio Borges da Silva, João 

Batista Alves Guedes, Luceia de Fátima Ribeiro Leite, Ugleber Borongá 

dos Reis Silva, Leonardo Gouveia Pimentel, Sérgio Alves Souza, Ênio José 

Basso, José Isolde Ribeiro Pedroso, Ana Maria de Castro Farias, Dorvalina 

Maria da Silveira, Marizete Pereira da Silva, Alaor Moreira dos Santos, 

Helio Rodrigues da Luz Filho, Felicia Ramon Ribeiro, Luzia Maria de 

Carvalho, Oedes Fernandes da Silva, Sidronilia de Campos Silveira

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Alexandre Takishita Martins da Fonseca - 

OAB:12.203-A, ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - OAB:MT 12.672, 

Anderson Adiel Postal - OAB:MT 11.844, Antônio Mariano dos 

Santos - OAB:MT 10.115, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 

15.027 A, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

Eurípedes Ferreira Martins Junior - OAB:MT/20393, Greice Kelly 

Varela Pereira - OAB:14436, JOEL CARDOSO DE SOUZA - 

OAB:190303/MT, JOSÉ CARLOS BERTUCCI - OAB:12666-MT, LUCIANO 

FREITAS FARIA - OAB:11979-A/MT, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571, 

Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467, Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O, 

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) POLLYANA 

MACHADO DE MORAES VARJÃO, para devolução dos autos nº 

1499-78.2010.811.0004, Protocolo 96544, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275496 Nr: 4418-59.2018.811.0004

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maristela Gaspar de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 4418-59.2018.811.0004, 

Protocolo 275496, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61508 Nr: 1182-56.2005.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eros Barbosa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mendonça Marques 

- OAB:MT 1.460-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 1182-56.2005.811.0004, 

Protocolo 61508, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211708 Nr: 10509-73.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sintesbre Sindicato dos Trabalhadores em 

Estabelecimento de Saúde de B.do Garças, Maria Jaira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter George Ramalho de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAIRO GEHM, para 

devolução dos autos nº 10509-73.2015.811.0004, Protocolo 211708, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154085 Nr: 5613-26.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussara Mendes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSSARA MARIA 

FONSECA S. LIRA, para devolução dos autos nº 5613-26.2011.811.0004, 

Protocolo 154085, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208957 Nr: 8881-49.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato dos Trabalhadores em 

Estabelecimento de Serviços de Sáude

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAIRO GEHM, para 

devolução dos autos nº 8881-49.2015.811.0004, Protocolo 208957, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85650 Nr: 8771-94.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - Unibanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arleny Cavalcante Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Miro da Silva - 

OAB:16.160/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lurdiane Barros Moreira - 

OAB:12369/MT

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 
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manifestação, sobre o prosseguimento do feito, nos termos da decisão de 

folhas 138, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 13399 Nr: 30-80.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romeu Luiz Bokorni

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Goés Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das aprtes, via DJE, 

para manifestarem, no prazo de 05 ( cinco) dias, tendo em vista a juntada 

dos documentos trasladados de folhas 177/190.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68497 Nr: 2001-22.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Indalécio Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação, sobre prsseguimento do feito, nos termos da decisão de 

folhas 112, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85092 Nr: 8285-12.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Alves Chagas, Levi Alves Chagas, David 

Alves Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O, Vlamir Marcos Grespan Júnior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 155, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272619 Nr: 2719-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Cristina Marcomini de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Spada - 

OAB:346456/SP, Priscila Ferreira Barcelos - OAB:SP/372660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de intimação, no valor de R$ 18,00, devendo 

acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da 

diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273320 Nr: 3172-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Jacintho de toledo Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato de Azevedo Mata Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LUIZ BERTOCCO - 

OAB:SP/253298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de intimação, no valor de R$ 36,00, devendo 

acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da 

diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 19963 Nr: 498-10.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELMAR VICENTE DE LIMA 

- OAB:4471

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação, ante o decurso do prazo de suspensão, no prazo de 05 ( 

cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171077 Nr: 3662-26.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Motos Ltda, Grazziely Barros do Prado, 

Elias do Prado, Lucimeire Barros Lopes Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação dos executados, via 

DJE, por seu advogado para no prazo de 10 ( dez) dias, nos termos da 

decisão de folhas 185 e termo de penhora de folhas 187, para requerer o 

que de direito, no prazo de de 10 (dez) dias conforme artigo 847 

CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225705 Nr: 6306-34.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEDA LUCIA PERIN MARQUES PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

efetuar o preparo da CP expedida às folhas 43, para a Comarca de São 

Felix do Araguaia-MT, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225995 Nr: 6487-35.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Maria Menezes Luz Fernandes, 

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

OAB:GO/22.819,  Gustavo Rodrigo Góes Nicoladel l i  - 

OAB:MT/17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ao analisar os autos, constato que inexiste irregularidade processual, 

porquanto a Sra. Sandra Maria Menezes Luz Fernandes foi regularmente 

citada da presente demanda, sendo a penhora realizada em conta 

corrente (fl. 40).

 2. Friso que inexiste qualquer restrição em nome do executado Otamiro 

Araújo Fernandes.

 3. Assim, indefiro o pedido de fls. 41/43.

 4. Intime-se a executada Sandra Maria Menezes Luz Fernandes para 

ciência da penhora realizada em fl.40.

 5. Cite-se o executado Otamiro Araújo Fernandes para efetuar o 

pagamento, no prazo de 03 (três) dias, conforme o despacho de fl. 25.

 6. Após, INTIME-SE o exequente para manifestar nos autos, requerendo o 

que entender de direito.

 7. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229953 Nr: 9062-16.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvira Francisca Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 44, no prazo de 05 ( cinco) dias, 

bem como informar nos autos endereço completo da parte devedora pra 

expedição do mandado de citação. Se informar endereço deverá desde já 

a parte autora efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça para 

cumprimento, sendo R$ 18,00 reais na cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253996 Nr: 9204-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRO, Recapagem 

de Pneus CDB Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 36,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165436 Nr: 7495-86.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. R. S. CONFECÇÕES LTDA, Leila Roseli 

Schirmbeck de Moraes, Antônio Moraes Neto

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 132, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193318 Nr: 12617-12.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Maria Menezes Luz Fernandes, 

Otamiro Araújo Fernandes

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

efetuar o preparo da CP de citação expedida nos autos às folhas 47, para 

a Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173632 Nr: 6835-58.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Motos Ltda, Elias do Prado, Grazziely 

Barros do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de penhora e demais atos, no valor de R$ 72,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274057 Nr: 3577-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Cândida Massaguer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleiton Soares Moraes, Dione Carolina Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÊNESSE DYOGO DO CARMO - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de intimação, na zona rural, sendo 2,50 vezes o 

km rodado, ida e volta, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para 

emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, 

no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217950 Nr: 1596-68.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcirley Luz Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180407 Nr: 2349-93.2014.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jefferson L. M. Spanholi Materiais Para Construção - 

ME, Polo Construtora e Empreendimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Polo Construtora e Empreendimentos Ltda, 

Jefferson L. M. Spanholi Materiais Para Construção - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CARVALHO DA 

MOTA - OAB:13302-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luiz 

Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte requerida via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de intimação do perito, jáexpedido nos autos, no 

valor de R$ 18,00, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263373 Nr: 15099-25.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRA COLOR CINE FOTO SOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 118/123 foi apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263516 Nr: 15175-49.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Rogério 

Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Ramos Nascimento, Pablo Carvalho de 

Freitas, Ary Panucci, Edio Schwantes, Imobiliária Serra Dourada, 

Construtora Panucci Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Carlos Lambert - 

OAB:20642/MT, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, Pablo 

Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 Impulsionamento por certidão

Certifico que as contestações de fls. 205/213, 214/231, 232/236 e 237/295 

foram apresentadas tempestivamente e conforme legislação processual e 

nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes 

autos, para que se proceda via DJE a intimação do autor para querendo 

impugná-las, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265569 Nr: 16537-86.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odercio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diomar Rosa de Jesus Vilela, João Antonio 

Vilela, E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Leite Ramos Filho - 

OAB:MT 22.282, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação, requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267281 Nr: 17516-48.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT 8.779-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 60/72 fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229132 Nr: 8509-66.2016.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wenny Damasceno Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leda Maria Vida - 

OAB:3545986/SP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268349 Nr: 18289-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Rezende da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAR TERCEIROS DESCONHECIDOS que, eventualmente, 

tenham participado, de qualquer forma, das irregularidades em questão, 

nos termos do art. 870, inciso II, do CPC.

Resumo da Inicial: Cuida-se de pedido de notificação e protesto judicial, 

que formula o Ministério Público, pretendendo interromper a prescrição do 

prazo previsto no art.23, inciso I, da Lei Federal 8429/92, prevenir a 

responsabilidade do demandado em razão do atentado aos princípios 

regentes da Administração Pública, prover a conservação de direitos do 

Município de General Carneiro e manifestar a intenção, de modo formal, 

quanto às ações na Lei 8429/92, especialmente a ação civil de 

responsabilidade por ato de improbidade administrativa e respectivos 

pedidos liminares. Através do Inquérito Civil Público n. 020/2010-2, o caso 

encontra-se sob apuração de eventual prática de ato de improbidade 

administrativa decorrente de nomeações irregulares de servidores para o 

exercício de cargos em comissão na Administração Pública Municipal de 

General Carneiro - MT, durante a gestão do ex-Prefeito JURACY RESENDE 

DA CUNHA. Assim sendo, o Ministério Público REQUER seja: 1) recebida a 

presente ação; 2) determinada a intimação pessoal do demandado 

JURAZY RESENDE DA CUNHA; 3) a intimação de terceiros desconhecidos 

e eventualmente tenham participado das irregularidades; 4) a interrupção 

do prazo prescricional da ação civil de responsabilidade por ato de 

improbidade administrativa, que operaria em 31.12.2017.
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Despacho/Decisão: Diante do exposto, presentes os requisitos 

autorizadores da medida, qual seja, DEFIRO os pedidos formulados na 

inicial.EXPEÇA-SE mandado de intimação pessoal do requerido, para que o 

mesmo tome ciência da presente medida.De igual forma, deve o autor 

promover a intimação de TERCEIROS, via edital, com o prazo de 30 dias. 

Retornados os comprovantes das intimações e Decorridas 48 (quarenta e 

oito) horas, PROCEDAM-SE às baixas e anotações necessárias e à 

entrega dos autos à parte requerente independentemente de traslado (art. 

729, CPC).Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 16 de maio de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 75810 Nr: 8802-51.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 255, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262026 Nr: 14262-67.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161912 Nr: 2914-28.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete de Jesus Hernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hsbc Bamerindus S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 VISTOS.

1. Em atenção ao princípio da lealdade processual, INTIMEM-SE as partes 

do teor desta decisão, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181741 Nr: 3569-29.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Tadayochi Muranaka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marione Lira da Silva, Andréia Bianca Lira da 

Silva Franco, Wilson da Silva Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Acolho o parecer retro do Ministério Público e, por conseguinte, 

DETERNIMO que a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, aporte 

aos autos cópia atualizada do registro de imóvel objeto desta ação para 

melhor análise do pedido trazido na inicial.

2. Com a juntada do documento mencionado, ABRA-SE vistas ao Membro 

do Ministério Público para, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

manifestação nos autos.

 3. Após, voltem-me conclusos para apreciação.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267970 Nr: 17985-94.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportes Rodoviários de Carga BM Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali Brasil Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Cesar Souza Lima - 

OAB:13114-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS movida pelo TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS BM 

LTDA em desfavor de GENERALI BRASIL SEGUROS.

2. Tendo em vista a certidão de fls. 129, CITE-SE a Requerida, no 

endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A para audiência de 

conciliação/mediação que REDESIGNO PARA O DIA 01 DE AGOSTO DE 

2018, às 17hrs00min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos do art. 

334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu advogado.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278259 Nr: 6220-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Wanderley Silva, Wellington Wanderley 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 6220-92.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 278259

Vistos.

CITE o interditando WELLINGTON WANDERLEY SILVA para comparecer à 

audiência de entrevista que ora designo para o dia 29 de agosto de 2018, 

às 15h00min (horário de Mato Grosso).

O Ministério Público intervirá como fiscal da ordem jurídica.

O interditando poderá constituir advogado, caso contrário NOMEIO a 

Defensoria Pública como curadora especial para apresentar impugnação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Não constituindo o interditando advogado, o seu cônjuge, companheiro ou 

qualquer parente sucessível poderá intervir como assistente, de acordo 

com os §§ 2º e 3º, do artigo 752 do Código de Processo Civil.

Justificada a urgência do caso, NOMEIO curador provisório a Sra. MARIA 

DE FÁTIMA WANDERLEY SILVA para administrar os bens do interditando.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

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

 Barra do Garças-MT, 22 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 191954 Nr: 11675-77.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercedes Maria da Cunha Bustamante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sefaz - Secretaria da Fazenda Estadual de 

Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - 

OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 11675-77.2014.811.0004 – CÓDIGO Nº 191954

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DE CRÉDITO A SER 

DESCONSTITUÍDO proposta por MERCEDES MARIA DA CUNHA 

BUSTAMANTE em face da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE 

MATO GROSSO - SEFAZ.

 À fls. 71, a parte requerida manifestou interesse em extinguir a presente 

ação pelo fato de haver perda do objeto, não mais subsistindo interesse 

processual, uma vez que houve cancelamento do Termo de Apreensão e 

Depósito (TAD), razão desta demanda, conforme decisão administrativa e 

parecer fiscal nº 28/2018 juntados aos autos.

Em manifestação nos autos, à fls. 78, a parte requerente anuiu com o 

pedido de extinção do processo, com a ressalva de que ainda há ônus às 

partes, pedindo a condenação da requerida ao pagamento/ressarcimento 

das custas processuais e demais despesas pertinentes, pois o 

cancelamento da TAD ocorreu após a citação para a contestação pelo 

polo passivo da ação.

É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil, que o juiz não resolverá o mérito quando 

verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. Tem-se que 

o interesse processual é condição da ação e que influi na condução e no 

trâmite processual por implicar na motivação da existência e resolução da 

lide.

Certo que houve o cancelamento da TAD, objeto da lide, não resta 

existente mais o interesse de agir, que culmina na eliminação do interesse 

processual até então vislumbrado nos autos.

Ante a manifesta intenção da parte autora para que seja extinta a 

presente demanda, dada o fato de não haver mais interesse processual 

no feito, não justificando mais a continuidade da marcha processual, 

JULGO EXTINTO o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Considerando que já houve citação para que fosse apresentada 

contestação, e que a perda do objeto processual se deu em razão de 

conduta exclusiva e unilateral da requerida, quanto ao fato da TAD ter sido 

por ela cancelada, CONDENO a requerida ao pagamento das custas 

devidas, como forma de adimplemento das despesas processuais a ela 

incumbidas pelos motivos supramencionados.

Após, recolhidas as custas pela requerida, deem-se baixas e arquivem-se 

com as baixas de estilo.

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

 Barra do Garças-MT, 22 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 158900 Nr: 11653-24.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia C. Gomes Me, Sônia Cleide Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B, Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Ivo Silveira Rosa - OAB:OAB/MT 17929

 CÓDIGO 60828

Vistos.

Intime a parte exequente para anexar a matrícula atualizada do imóvel para 

fins de penhora sobre o próprio bem, uma vez que sua realização se dá 

por termo nos autos.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275392 Nr: 4353-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudineia Viana da Silva, Maria Joana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4353-64.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 275392

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

ASSOCIAÇÃO BARRAGARCENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ABEC em 

face de CLAUDINÉIA VIANA DA SILVA e de sua fiadora MARIA JOANA 

DA SILVA.

Verificando os autos, identifico que a parte autora, emendando a inicial à 

fls. 31/40 e cumprindo a determinação do despacho retro, apresentou 

documentos que, na verdade, expõem sinais de capacidade financeira 

para os dispêndios judiciais. Isso porque os rendimentos tributáveis 

constantes nos demonstrativos dos resultados da empresa ora juntados, 

e a cópia do contrato social acostado, sugerem ganhos suficientes à 

quitação do débito devido, mostrando estar apta, portanto, a arcar com 

custas e despesas processuais pertinentes. Nesse sentido, INDEFIRO o 

pedido de benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil.

Isto posto, INTIME-SE a exequente para quitar as custas iniciais, com 

fulcro no art. 82 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da exordial, com consequente extinção do processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

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

 Barra do Garças-MT, 21 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275381 Nr: 4342-35.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denner Pereira de Souza, Weverton Henrique 

Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4342-35.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 275381

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

ASSOCIAÇÃO BARRAGARCENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ABEC em 

face de DENNER PEREIRA DE SOUZA e de seu fiador WEVERSON 

HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA.

Verificando os autos, identifico que a parte autora, emendando a inicial à 

fls. 31/40 e cumprindo a determinação do despacho retro, apresentou 

documentos que, na verdade, expõem sinais de capacidade financeira 

para os dispêndios judiciais. Isso porque os rendimentos tributáveis 

constantes nos demonstrativos dos resultados da empresa ora juntados, 

e a cópia do contrato social acostado, sugerem ganhos suficientes à 

quitação do débito devido, mostrando estar apta, portanto, a arcar com 

custas e despesas processuais pertinentes. Nesse sentido, INDEFIRO o 

pedido de benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil.

Isto posto, INTIME-SE a exequente para quitar as custas iniciais, com 

fulcro no art. 82 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da exordial, com consequente extinção do processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
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 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 21 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 54884 Nr: 2359-55.2005.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348/MT, Celso Marcon - OAB:MT 11.340-A, MARIA HEDVIGES 

MARTINS DE BARROS SILVA - OAB:7271/MT, RENATA KARLA 

BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alaertt Rodrigues da Silva - 

OAB:16262/0, BENEDITO PALMEIRA NETO - OAB:8348/MT, RENATA 

KARLA BATISTA E SILVA - OAB:OAB/MT 8753, SIMEI DA SILVA 

BARROS - OAB:11968/MT

 PROCESSO Nº 12502-83.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 259458

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

movida pelo BANCO FINASA BMC S/A em face de SALOME DA SILVA 

BARROS.

Conforme se extrai dos autos, consta despacho, à fl. 301, intimando as 

partes para, em 05 (cinco) dias, se manifestarem nos autos acerca dos 

cálculos de fls. 296/300.

 Destarte, a parte requerente quedou-se inerte, transcorrendo o prazo 

para manifestar-se acerca dos cálculos de fls. 296/300, sem a 

manifestação esperada, como consta na certidão de fls. 304. Ressalta-se 

que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a parte autora de 

uma ação judicial, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, é 

motivo de extinção do processo, como prevê o artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE a Requerente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos a 

respeito do que se informa à fl. 304, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 18 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 15888 Nr: 236-94.1999.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heronides Araújo Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HERONIDES ARAÚJO, ESPÓLIO 

DE ITALA PEDEMONTE ARAÚJO, ESPÓLIO DE ANTONIO SALVINO 

PEDEMONTE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:PB 5262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 236-94.1999.811.0004 – CÓDIGO Nº 15888

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO do espólio do falecido HERONIDES 

ARAÚJO e MAIS RÉUS, proposto por HERONIDES ARAÚJO FILHO.

 Conforme se extrai dos autos, consta certidão, à fl. 1206, intimando o 

causídico para indicar um novo inventariante, consignando que caso não 

houvesse nenhum interessado, seria nomeado um inventariante do juízo, 

cujo ônus seria suportado pelo espólio.

Destarte, a parte inventariante quedou-se inerte, transcorrendo o prazo 

para manifestar-se acerca da indicação de novo inventariante, de fls. 

1206, sem a manifestação esperada, como consta na certidão de fls. 

1208. Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências 

incumbidas a parte autora de uma ação judicial, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o causídio, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos a 

respeito do que se informa à fl. 1206, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 18 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170561 Nr: 2971-12.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena Fernandes dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Fabrinny Pimenta Braga - 

OAB:15.866, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - OAB:MT 

6.294-B, MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:OAB/MT-15458, Renan 

Nadaf Gusmao - OAB:16284, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:MT 

7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta de citação de fls. 101, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271143 Nr: 1708-66.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MASSA BIANCOFIORE - 

OAB:277.020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número do Processo: 1708-66.2018.811.0004 - Código: 271143

Data e horário: quarta-feira, 30 de maio de 2018, às 15h00min

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Carlos Augusto Ferrari

OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência, constatou-se a ausência da testemunha a ser 

inquirida, motivo que impossibilitou a oitiva deprecada.

DELIBERAÇÃO

Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls. 40, que noticia a inviabilidade de se 

intimar a testemunha arrolada em razão do endereço estar contido em 

setor diverso da atribuição do Oficial de Justiça, e diante de sua ausência 

ao ato deprecado, REDESIGNO a presente audiência, com o objetivo de se 

cumprir a missiva, para o dia 29 de agosto de 2018, às 16h00min (horário 

de Mato Grosso).

Com efeito, DEVOLVAM-SE os autos à Central de Mandados para que se 

proceda nova distribuição ao Oficial de Justiça com atribuição para atuar 

no referido endereço, em setor informado na certidão retro, com vistas à 

intimação da testemunha.

Comunique-se ao Juízo deprecante acerca desta decisão.

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

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261034 Nr: 13640-85.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliel Lima Satler, Lara Lima Satler, Elia da Costa Lima 

Satler, Sandra Lima Satler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvestre Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Borges Andrade - 

OAB:MT 18.994, Vidal Chagas do Carmo - OAB:GO 10.879
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:2091

 CÓDIGO 261034

Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição de fls. 

49/ss.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 21 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223822 Nr: 5158-85.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONUMENTAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA (CONSTRUTORA MONUMENTAL), Levi Gomes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

devolução das cartas de citação de fls. 84/85, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244540 Nr: 2430-37.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pablo Miranda de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdevino Miranda de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta de citação de fls. 64, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275027 Nr: 4094-69.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVFB, WFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:22.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4094-69.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 275027

Vistos.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta por ERICA VITORIA FRANCO BORGES em face de 

JONAS FIRMINO BORGES.

Nessa data, presto as informações necessárias, por meio do ofício nº 

22/2018, conforme solicitado pela eminente Desembargadora-Relatora, à 

fls. 78. Em cumprimento à liminar, de fls. 77/78, em sede do agravo de 

instrumento interposto, cumpra-se a decisão retro, ora agravada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 30 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254051 Nr: 8982-18.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdMS, JSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:12.203-A, Alexandro Takishita Martins da Fonseca - 

OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

do Sr. Contador, fls. 57, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188173 Nr: 8813-36.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - 

OAB:5251/MT, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:MT 6.294-B, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta de citação de fls. 89, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 30034 Nr: 655-12.2002.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Barreta, Gilberto Barreta Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON AVILA SCARINCI - 

OAB:6.939-MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Barreta - OAB:SP 

27.450, Rubens Bortoli Junior - OAB:5.620-MT, Vinicius de Oliveira 

Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 PROCESSO Nº 655-12.2002.811.0004 – CÓDIGO Nº 30034

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL proposta por STYLE FACTORING E FOMENTO 

MERCANTIL LTDA em face de GILBERTO BARRETA E GILBERTO 

BARRETA JÚNIOR.

 INTIME-SE a parte exequente para manifestar nos autos, no prazo legal, 

acerca do pedido de cancelamento do leilão judicial designado, constante 

em petição de fls. 299/300.

 Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos para 

deliberação processual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 04 de junho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254051 Nr: 8982-18.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdMS, JSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:12.203-A, Alexandro Takishita Martins da Fonseca - 

OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a cota ministerial retro. Remetam-se os autos ao contador judicial 

atualizando a dívida. Após, intime o executado.

Intime-se. Cumpra-se.
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4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 84365 Nr: 7531-70.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gráfica Ivan Ltda Ltda, Maria de Fátima Fernandes dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Sossai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/O

 Vistos.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Gráfica Ivan Ltda, 

representada por Maria de Fátima Fernandes dos Santos, em face de 

Dirceu Sossai, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 As 188/193, o requerido apresentou embargos de declaração, sob o 

fundamento de obscuridade e contradição na decisão de fls. 182, 

determinando a devolução da carta precatória expedida para a Comarca 

de Cuiabá – MT, independente de cumprimento, uma vez que esta estava 

paralisada sem andamento, ante a inércia do requerido.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

Há de se destacar que, no caso, a irresignação da parte embargante 

consta na obscuridade e contradição da decisão de fls. 182, uma vez que 

fora solicitado a devolução de carta precatória para inquirição de 

testemunhas arroladas pelo requerido, e este não teria efetuado o 

pagamento das diligências necessárias para o seu cumprimento.

Entretanto, consta na documentação acostada aos autos, quais sejam 

andamento da carta precatória expedida à Comarca de Cuiabá para 

inquirição de testemunhas, distribuída com o código 1063745, em trâmite 

na 1ª Vara Cível Esp. De Falências, Recuperação Judicial e Cartas 

Precatórias, que o requerente fora intimado para promover as diligências 

cabíveis conforme certidão de publicação de Expediente, no dia 18 de 

novembro de 2015, quando deveria ter sido o requerido.

Assim, recebo os embargos de declaração, pois tempestivos, e os 

conheço para revogar os itens I e II da decisão de fls. 182.

Considerando que as diligências já foram tomadas no juízo deprecado, 

bem como a data da audiência fora marcada para o dia 09 de maio de 

2018, às 15:00hrs, oficie-se o juízo deprecado acerca do cumprimento da 

missiva.

Após, com a juntada da missiva, cumpra-se os itens III e IV da decisão de 

fls. 182.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 39552 Nr: 1479-97.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEINER LOPES FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:, WEINER LOPES FRANCO - 

OAB:28958/GO

 SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em ação de cobrança proposta por 

Banco do Brasil S/A em desfavor de Weiner Lopes Franco, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A Requerente manifestou-se pela desistência da ação com a extinção do 

feito, sob o fundamento de que não tem mais interesse na presente lide. 

Por este motivo, pleiteia a desistência da ação, conforme fls. 273.

É o relato do necessário. Decido

Assim sendo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 VIII – homologar a desistência da ação.

Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pela autora, e JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170073 Nr: 2351-97.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Marques de Lima, Elaine Stelatto Marques, 

Cesario de Lima Lula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olga Rosa de Pinho Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLERISMAR FERREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:19415-MT, Robson da Silva Carvalho - OAB:MT 

16.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT

 Vistos.

Trata-se de ação reivindicatória com pedido liminar ajuizada por Eduardo 

Marques Lima, Elaine Stelatto Marques, representados por Cesário de Lima 

Lula, em face de Olga Rosa de Pinho Carvalho, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

 As fls. 167/170 os requerentes requerem a interrupção de qualquer 

edificação que a requerida esteja na eminência de realizar no imóvel, uma 

vez que segundo a documentação acostada, fl. 170, a ré estaria 

construindo um muro no terreno objeto da presente ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como narra acima, pretendem os requerentes a cessação de qualquer 

edificação que esteja sendo realizada no imóvel objeto da matrícula n° 

34.607 no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças – MT.

Alega que a requerida esta construindo um muro no terreno para impedir o 

acesso dos autores ao imóvel. Entretanto a propriedade do bem imóvel 

esta sendo discutida em ação de usucapião, cód. 169156, em apenso, 

cujo ajuizamento se deu em data pretérita a ação reivindicatória.

Assim, tendo em vista que a imissão na posse na ação reivindicatória 

depende da demonstração de domínio sobre o imóvel, cuja discussão na 

ação de usucapião é justamente esta, o pedido deve ser indeferido.

 Ante ao exposto, indefiro o pedido de fls. 167/170, pelos fatos e 

fundamentos expostos, bem como nos termos do artigo 313, V, a do CPC 

suspendo os presentes autos, até o julgamento da ação de usucapião.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 222738 Nr: 4512-75.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hellen Katiusci Domingues Moraes, E. L. 

Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz Esteves, Emilson Pimentel Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - 

OAB:19.048, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Bruna Santos Carvalho - OAB:19963/O, Ivo Silveira 

Rosa - OAB:OAB/MT 17929, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 VISTOS.

Intimem-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.
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Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256258 Nr: 10389-59.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Guimarães de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edinei da Silva, Vania Maria Caetano, 

Joaquim Ferreira da Silva Filho, Leda Marques da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLITON MARCOS 

RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB:14.005

 VISTOS.

Tendo em vista as informações contidas na certidão retro, designo nova 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 30 de agosto de 2018, às 

13:00min (MT), pelo Centro de Conciliação desta Comarca.

CITEM-SE os denunciados à lide observando o endereço fornecido às fls. 

37 e INTIMEM-SE a Requerente e os requeridos a fim de que compareçam 

sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça 

(art. 334, § 8º, do NCPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, os 

denunciados à lide poderão oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do 

NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato 

feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Cumpra-se. Citem-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 89093 Nr: 2993-12.2009.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante a informação retro, intime-se a parte autora para retirar a carta 

precatória de fls. 169 para cumprimento.

Após, aguarde-se o cumprimento da referida carta precatória.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260389 Nr: 13224-20.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Sebastião de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 VISTOS.

As fls. 290/290v o requerido manifestou nos autos para que haja a 

regularização processual do polo ativo, uma vez que a parte autora veio à 

óbito, além do mais, juntou a cópia da certidão de óbito.

Sendo assim, suspendo o feito, nos termos do atrigo 313, I, do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se o advogado constituído nos autos para que promova a 

habilitação dos herdeiros do falecido nos termos do art. 687, mormente em 

razão de que há informações nos autos de que a mesma possuía dois 

filhos menores.

Certifique-se a secretaria quanto a existência de inventário em nome da 

autora Sr. Juarez Sebastião de Almeida.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 78895 Nr: 2349-06.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Aparecida Sanzovo do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Carlos Praxedes, Sônia Maria de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lincoln Martins Rodrigues de 

Castro - OAB:92000/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARITO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:7531/GO

 VISTOS.

Ciente da sentença de fls. 212/214, determinando o regular 

prosseguimento do feito.

 Intimem-se as partes, por intermédio de seus representantes, para no 

prazo de 10 (dez) dias, requererem o que entenderem de direito nos 

autos.

Após, volte-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 104311 Nr: 9313-44.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Vanessa Dutra Sanchez, Laura Vanessa Dutra 

Sanchez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 VISTOS.

Em sede de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.018, § 1° do CPC, 

considerando o disposto na Lei Municipal n° 2.982/2009, bem como o valor 

do crédito é superior a cinco salários mínimos, deverá ser expedido 

precatório para a satisfação dos créditos e RPV em relação aos 

honorários, nos moldes do pedido de fls. 152/153.

Oficie-se à Segunda Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça deste Estado, 

informando da reforma da decisão nos autos de agravo de instrumento de 

nº 1012120-85.2017.8.11.0000, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 237150 Nr: 14237-88.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Cardozo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Marques Sirqueira, Valdivina 

Ferreira da Silva, MARA NUBIA PIRES DE OLIVEIRA, VERA LUCIA S. DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayná Maria de Sousa Santos - 

OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 
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os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: A parte requerente Hélio Cardozo dos Santos ajuizou a 

Ação de Usucapião Extraordinária em desfavor dos requeridos Paulo 

Sérgio Marques Siqueira e Valdivina Ferreira da Silva alegando que 

comprou, no ano de 2001, o imóvel registrado sob a matrícula n° 43.683, 

LIVRO 1-E, NO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, UM 

LOTE DE TERRAS SITUADO NA ZONA URBANA, NA CIDADE DE BARRA 

DO GARÇAS/MT, VILA VARJÃO, COM ÁREA DE 171,39m², LOCADO SOB 

N° 11, DA QUADRA 07, LIMITANDO A FRENTE COM A RUA NOVO 

HORIZONTE (ANTIGA RUA 04), MEDINDO 9,5 METROS ; LADO DIREITO 

COM O LOTE 12, MEDINDO 17,70 METROS; LADO ESQUERDO COM O 

LOTE 10, MEDINDO 18,60 METROS; E FUNDOS COM O LOTE 16, MEDINDO 

9,80 METROS. Alega que tem a posse mansa, pacífica e ininterrupta do 

imóvel desde o ano 2001 e requereu a procedência da ação.

Despacho/Decisão: Autos nº. 14237-88.2016 – Cód. 237150VISTOS EM 

CORREIÇÃO.1. Recebo a presente inicial, vez que, preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil.2. Defiro a gratuidade de 

Justiça, conforme requerido.3. Cite-se a parte requerida, bem como o 

esposo da requerida, se esta for casada, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de revelia.4. Citem-se os 

confinantes ao imóvel, conforme determina o art. 246, §3º do Código de 

Processo Civil.5. Citem-se, via edital, os possíveis interessados, 

observando-se o disposto no art. 259, I, do CPC.6. Intimem-se as 

Fazendas Públicas para, em 10 (dez) dias, informarem se possuem 

interesse na lide.7. Após, ao Ministério Público.Citem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Barra do Garças, 08 de fevereiro de 

2017.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda do Valle 

Carneiro, digitei.

Barra do Garças, 07 de dezembro de 2017

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 237150 Nr: 14237-88.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Cardozo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Marques Sirqueira, Valdivina 

Ferreira da Silva, MARA NUBIA PIRES DE OLIVEIRA, VERA LUCIA S. DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayná Maria de Sousa Santos - 

OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO SÉRGIO MARQUES SIRQUEIRA, 

Cpf: 49578987153, Rg: 887238, Filiação: Iracy Marques Sirqueira e 

Antonio Nely Sirqueira, data de nascimento: 29/03/1973, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), funileiro e pintor 

automotivo/balanceiro, Telefone 3405-7315 e atualmente em local incerto e 

não sabido VALDIVINA FERREIRA DA SILVA, Cpf: 20236760106, Rg: 

1278664, brasileiro(a), viuvo(a), do lar. atualmente em local incerto e não 

sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: A parte requerente Hélio Cardozo dos Santos ajuizou a 

Ação de Usucapião Extraordinária em desfavor dos requeridos Paulo 

Sérgio Marques Siqueira e Valdivina Ferreira da Silva alegando que 

comprou, no ano de 2001, o imóvel registrado sob a matrícula n° 43.683, 

LIVRO 1-E, NO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, UM 

LOTE DE TERRAS SITUADO NA ZONA URBANA, NA CIDADE DE BARRA 

DO GARÇAS/MT, VILA VARJÃO, COM ÁREA DE 171,39m², LOCADO SOB 

N° 11, DA QUADRA 07, LIMITANDO A FRENTE COM A RUA NOVO 

HORIZONTE (ANTIGA RUA 04), MEDINDO 9,5 METROS ; LADO DIREITO 

COM O LOTE 12, MEDINDO 17,70 METROS; LADO ESQUERDO COM O 

LOTE 10, MEDINDO 18,60 METROS; E FUNDOS COM O LOTE 16, MEDINDO 

9,80 METROS. Alega que tem a posse mansa, pacífica e ininterrupta do 

imóvel desde o ano 2001 e requereu a procedência da ação.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: UM LOTE DE TERRAS SITUADO NA 

ZONA URBANA, NA CIDADE DE BARRA DO GARÇAS/MT, VILA VARJÃO, 

COM ÁREA DE 171,39m², LOCADO SOB N° 11, DA QUADRA 07, 

LIMITANDO A FRENTE COM A RUA NOVO HORIZONTE (ANTIGA RUA 04), 

MEDINDO 9,5 METROS ; LADO DIREITO COM O LOTE 12, MEDINDO 17,70 

METROS; LADO ESQUERDO COM O LOTE 10, MEDINDO 18,60 METROS; E 

FUNDOS COM O LOTE 16, MEDINDO 9,80 METROS, COM MATRÍCULA SOB 

O N° 43.683, LIVRO 1-E, NO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DE BARRA DO 

GARÇAS/MT.

Despacho/Decisão: Autos nº. 14237-88.2016 – Cód. 237150VISTOS EM 

CORREIÇÃO.1. Recebo a presente inicial, vez que, preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil.2. Defiro a gratuidade de 

Justiça, conforme requerido.3. Cite-se a parte requerida, bem como o 

esposo da requerida, se esta for casada, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de revelia.4. Citem-se os 

confinantes ao imóvel, conforme determina o art. 246, §3º do Código de 

Processo Civil.5. Citem-se, via edital, os possíveis interessados, 

observando-se o disposto no art. 259, I, do CPC.6. Intimem-se as 

Fazendas Públicas para, em 10 (dez) dias, informarem se possuem 

interesse na lide.7. Após, ao Ministério Público.Citem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Barra do Garças, 08 de fevereiro de 

2017.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda do Valle 

Carneiro, digitei.

Barra do Garças, 07 de dezembro de 2017

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 218151 Nr: 1732-65.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMdM, HAMdM, WMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:22.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, ENY FREIRE DA SILVA - OAB:OAB/GO n. 35.66

 Vistos.

Sobre a petição de fls. 110/133, diga aos requerentes em 10 (dez) dias.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação.

Por fim, nova conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 7715 Nr: 3821-28.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, 

Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria de Lajes L.A.S. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380, Tiago Furtado Ayres - OAB:OAB/DF 30.546

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco 

do Brasil S/A, em face de Indústria de Lajes L.A.S., devidamente 

qualificados nos autos.

Em manifestação de fls. 105/109, as partes informam que firmaram acordo 

por intermédio de seus advogados e pugnam pela homologação do mesmo 

para que produza efeitos legais. Às fls. 151 determinou-se a intimação da 
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parte autora para que se manifestasse sobre o acordo sob pena de 

concordância tácita. Devidamente intimada conforme certidão de fl. 174, a 

parte quedou-se inerte.

É o sucinto relatório. Decido.

Conforme consta nos autos, as partes entabularam acordo e pleiteiam a 

homologação do mesmo. Face ao exposto, considerando a transação 

efetuada entre as partes, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos 

acordados à fls. 105/109, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e 

legais e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários.

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

anotações de costume.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254824 Nr: 9487-09.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Regina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliete da Silva Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 123, proceda-se à intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias se manifestar 

quanto ao novo endereço da requerente, sob pena de extinção do feito

 Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257649 Nr: 11250-45.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVALDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando o teor do pedido de fls. 14/15, que informa o 

parcelamento do débito objeto da presente execução, DEFIRO a 

suspensão pelo prazo requerido às fls. 35.

2. Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, informar quanto à compensação do débito, sendo 

que o silêncio será interpretado como quitação do mesmo.

3. Promova-se a baixa da ação no relatório estatístico mensal.

4. Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270704 Nr: 1465-25.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Alves Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer proposta por Eunice 

Alves Mendes, em face de Banco Bradesco S/A, devidamente 

qualificados nos autos.

Em manifestação de fls. 66/67, as partes informam que firmaram acordo 

por intermédio de seus advogados e pugnam pela homologação do mesmo 

para que produza efeitos legais.

É o sucinto relatório. Decido.

Conforme consta nos autos, as partes entabularam acordo e pleiteiam a 

homologação do mesmo. Face ao exposto, considerando a transação 

efetuada entre as partes, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos 

acordados à fls. 66/67, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e 

legais e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas, conforme pactuado no acordo.

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

anotações de costume.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275127 Nr: 4157-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAdSAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Santana da Cunha - 

OAB:MT 6775-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso, proposto por Alceu Mendes da 

Silva Alves em face de Wania Aguiar da Silva Alves Mendes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

O Requerente manifestarou-se pela desistência da ação com a extinção 

do feito, tendo em vista que reataram o casamento e se reconciliaram. A 

parte requerida não foi citada, dispensando-se, assim, manifestação da 

mesma.

É o relato do necessário. Decido

Determina o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 VIII – homologar a desistência da ação.

Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pelo autor, e JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Revogo a audiência anteriormente designada.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274340 Nr: 3701-47.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arthur Souza Barros, Josephson Barros de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colégio Luminar Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, tendo em vista a perda do objeto desta demanda, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VI do Código de Processo Civil.Deixo de condenar em custas 

processuais e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, 

a r q u i v e - s e ,  p r o c e d e n d o - s e  a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 61885 Nr: 5004-19.2006.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVITA SILVA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Jaime Rodrigues Netto - OAB:MT 6318, Moacir Jesus 

Barboza - OAB:MT 10.753-A

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

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Suspende-se a presente execução por 120 (cento e vinte) dias, 

iniciando-se o decurso temporal da data de protocolo da petição.

Após o decurso do prazo, intime-se o exequente para, em 10 (dez) dias, 

manifestar o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 233336 Nr: 11504-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSANY CABRAL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Ciente da decisão de fls. 166/169, que deu provimento ao recurso de 

apelação interposto pelo autor.

2. Intime-se a parte autora quanto ao retorno dos autos a este juízo para, 

em 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262324 Nr: 14443-68.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Ramos Neto, Marlene Ramos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 262324

Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

eventuais provas que pretendem produzir, nos termos do artigo 369 do 

Código de Processo Civil, justificando-as.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 18 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 250502 Nr: 6577-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHAMD, AMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdN

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. Tendo em vista impossibilidade de localização do endereço da parte 

requerida para que se promova sua citação, defiro o pedido de fs. 56/57.

2. Promova-se a citação do Requerido Jhonathan Ferreira do Nascimento, 

via edital, conforme o disposto no artigo 275 §2° do Código de Processo 

Civil, para em 15 (quinze) dias, apresentar o que entender de direito sob 

pena de extinção.

3. Transcorrido o prazo do edital, voltem-me conclusos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245280 Nr: 3010-67.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antunes dos Santos e Bucoski Ltda, Gilson 

Antunes dos Santos, Jucara Bucoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela Fazenda Pública Estadual 

em face de Antunes dos Santos e Bucoski LTDA, representada por Gilson 

Antunes dos Santos e Juçara Bucoski.

 Colhe-se dos autos que os executados não foram localizados para a 

realização da citação, conforme certidão de fl. 14 e 16.

Instado a se manifestar, o exequente requereu a citação por meio de 

edital, alegando ter esgotadas todas as tentativas de citação, fl. 18.

 Pois bem. O artigo 256 do Código de Processo Civil preceitua que a 

citação por edital será feita quanto desconhecido ou incerto o citando, 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o 

citando ou nos casos previsto em lei. Ainda, no parágrafo 3º do mesmo 

artigo, só será considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as 

tentativas de sua localização.

Em ouras palavras, é requisito básico e imprescindível a tentativa de 

localização pessoal do réu por todas as formas. Dessa forma, somente 

depois de esgotadas todos os esforços no sentido da localização da parte 

requerida é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital, 

mormente em se tratando de execução de alimentos que poderá ensejar a 

prisão civil do executado.

No caso, foi realizada apenas uma diligência para a citação do requerido, 

não tendo a parte autora demonstrado ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda a citação pessoal da parte ré.

Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, uma 

vez que compete à parte autora promover a citação dos requeridos, 

conforme preceitua o artigo 240, §2º do Código de Processo Civil.

Intime-se o exequente para que diligencie no sentido de localizar outro 

endereço dos executados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263945 Nr: 15476-93.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diana Maria Alcantara Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulo Rubens Rodrigues Lira, 

TEREZINHA BARCELOS LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLETE ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:14.024, HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - 

OAB:14.040

 VISTOS.

Intimem-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 183791 Nr: 5321-36.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandy dos Santos Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:OAB/SP 107.414, JOSÉ AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - 

OAB:19.339-A, Luciano Boabaid Bertazzo - OAB:MT 8794-A, Maria 

Lucilia Gomes - OAB:5.835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista 
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Macedo - OAB:MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação de fl. 112, procedam-se às novas 

diligências para citação da parte requerida.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 242493 Nr: 1070-67.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pasa - Produtos Alimentícios da Amazônia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela Fazenda Pública Municipal 

em face de PASA – Produtos Alimenticios da Amazônia.

 Colhe-se dos autos que a parte executada não foi localizada para a 

realização da citação, conforme certidão de fl. 17.

Instado a se manifestar, o exequente requereu a citação por meio de 

edital, alegando ter esgotadas todas as tentativas de citação, fl. 18.

 Pois bem. O artigo 256 do Código de Processo Civil preceitua que a 

citação por edital será feita quanto desconhecido ou incerto o citando, 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o 

citando ou nos casos previsto em lei. Ainda, no parágrafo 3º do mesmo 

artigo, só será considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as 

tentativas de sua localização.

Em ouras palavras, é requisito básico e imprescindível a tentativa de 

localização pessoal do réu por todas as formas. Dessa forma, somente 

depois de esgotadas todos os esforços no sentido da localização da parte 

requerida é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital, 

mormente em se tratando de execução de alimentos que poderá ensejar a 

prisão civil do executado.

No caso, foi realizada apenas uma diligência para a citação do requerido, 

não tendo a parte autora demonstrado ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda à citação pessoal da parte ré.

Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, uma 

vez que compete à parte autora promover a citação dos requeridos, 

conforme preceitua o artigo 240, §2º do Código de Processo Civil.

Intime-se o exequente para que diligencie no sentido de localizar outro 

endereço dos executados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239136 Nr: 15589-81.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otacílio José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Diante das informações acerca do falecimento do Executado, INTIME-SE o 

suposto inventariante citado pelo município em manifestação de fl. 49 no 

endereço apresentado, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar nos 

autos certidão de óbito do executado, bem como termo de compromisso de 

eventual inventário.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185452 Nr: 6649-98.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wânia Marçal de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Nelmar Ltda, Dorivaldo Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o advogado da parte autora via DJE, para no prazo de 10 (dez) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209498 Nr: 9230-52.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Ismar Rodrigues Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela Fazenda Pública Municipal 

em face de Pedro Ismar Rodrigues Coelho.

 Colhe-se dos autos que a parte executada não foi localizada para a 

realização da citação, conforme certidão de fl. 32.

Instado a se manifestar, o exequente requereu a citação por meio de 

edital, alegando ter esgotadas todas as tentativas de citação, fl. 35.

 Pois bem. O artigo 256 do Código de Processo Civil preceitua que a 

citação por edital será feita quanto desconhecido ou incerto o citando, 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o 

citando ou nos casos previsto em lei. Ainda, no parágrafo 3º do mesmo 

artigo, só será considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as 

tentativas de sua localização.

Em ouras palavras, é requisito básico e imprescindível a tentativa de 

localização pessoal do réu por todas as formas. Dessa forma, somente 

depois de esgotadas todos os esforços no sentido da localização da parte 

requerida é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital, 

mormente em se tratando de execução de alimentos que poderá ensejar a 

prisão civil do executado.

No caso, foi realizada apenas uma diligência para a citação do requerido, 

não tendo a parte autora demonstrado ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda à citação pessoal da parte ré.

Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, uma 

vez que compete à parte autora promover a citação dos requeridos, 

conforme preceitua o artigo 240, §2º do Código de Processo Civil.

Intime-se o exequente para que diligencie no sentido de localizar outro 

endereço ATUALIZADO do executado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227359 Nr: 7267-72.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Gomes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pereira Milhomem - 

OAB:17198/MT, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intimem-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262488 Nr: 14555-37.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 
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OAB:18.590/MT, LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - OAB:23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Takechi Iuasse - OAB:6113.A

 VISTOS.

Intimem-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168626 Nr: 374-70.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Marques de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fl. 301, intime-se o 

requerente para que se manifeste requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258151 Nr: 11594-26.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Bordados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A requerente as fls. 60 pretende a citação por edital da requerida, tendo 

em vista a certidão de fls. 59verso.

O artigo 256 do Código de Processo Civil preceitua que a citação por edital 

será feita quanto desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, 

incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando ou nos casos 

previsto em lei. Ainda, no parágrafo 3º do mesmo artigo, só será 

considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as tentativas de 

sua localização.

Em ouras palavras, é requisito básico e imprescindível a tentativa de 

localização pessoal do réu por todas as formas. Dessa forma, somente 

após esgotadas todos os esforços no sentido da localização da parte 

requerida é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital, 

mormente em se tratando de execução de alimentos que poderá ensejar a 

prisão civil do executado.

No caso, foi realizada apenas duas diligências para a citação da 

requerida, não tendo a parte autora demonstrado ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda a citação pessoal da parte ré.

Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, 

intimando a requerente para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o 

endereço da requerida para a citação, sob pena de extinção.

Apresentado novo endereço, voltem-me os autos conclusos para 

designar audiência de conciliação/mediação.

Sem manifestação, voltem-me conclusos para extinção.

Considerando o escasso tempo, cancelo a audiência anteriormente 

aprazada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264043 Nr: 15536-66.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO VIEIRA DE MOURA, Luiz Fernando 

da Silva Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, Roberta Lourenço Silva - OAB:20.409, 

WESLEY EDUARDO DA SILVA - OAB:13.617

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174364 Nr: 7737-11.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleito Teodoro de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326

 VISTOS.

Defiro o pedido de suspensão pelo prazo requerido à fl. 139, aguardando 

o feito em cartório.

Decorrido o prazo, certifique-se e abra-se vista à parte autora para que 

se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sobre o prosseguimento da ação.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 213445 Nr: 11505-71.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAL, IRdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGdO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. A princípio, DECRETO A REVELIA da requerida Soiame Gonçalves de 

Oliveira, sem, contudo, a incidência de seus efeitos pelo disposto no art. 

345, inciso II do Código de Processo Civil.

2. Ademais, DESIGNO para o dia 07 de agosto de 2018, às 17h00min (MT) 

audiência de instrução e julgamento.

3. Intimem-se as partes PESSOALMENTE, para comparecerem na 

audiência, bem como para apresentarem o rol de eventuais testemunhas a 

serem ouvidas.

4. Dê-se vistas ao membro do Ministério Público.

5. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225554 Nr: 6238-84.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queiroz & Queiroz Ltda ME, Cleidinamar 

Queiroz Ferreira e Queiroz, Ademilson Pereira de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Suspende-se a presente execução por 90 (noventa) dias, iniciando-se o 

decurso temporal da data de protocolo da petição.
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Após o decurso do prazo, intime-se o exequente para, em 10 (dez) dias, 

manifestar o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 221960 Nr: 4027-75.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gomes de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário para citação no endereço 

mencionado, nos termos do artigo 8º, I, da Lei de Execução Fiscal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169769 Nr: 1935-32.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade Campos & Cia Ltda, Márcio Vinicius Correia de 

Andrade Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 VISTOS.

Em sede de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.018, § 1° do CPC, 

considerando o disposto na Lei Municipal n° 2.982/2009, bem como o valor 

do crédito é superior a cinco salários mínimos, deverá ser expedido 

precatório para a satisfação dos créditos, nos moldes do pedido de fls. 

132/133.

Oficie-se à Quarta Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça deste Estado, 

informando da reforma da decisão nos autos de agravo de instrumento de 

nº 1000505-64.2018.8.11.0000, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264586 Nr: 15879-62.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WTP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAT, JTT, DPT, VT, SOT, HPT, DRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando o transcurso de prazo entre a data da realização da 

audiência de conciliação e a data fixada para a coleta do material genético 

para a realização do exame de DNA. Intime-se a parte requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista 

que até a presente data não fora acostado resultado do exame de DNA.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 80052 Nr: 3454-18.2008.811.0004

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rodrigues da Silva, Luzinete Araújo 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Ricardo Borges Leão Júnior - OAB:19.113, Takechi 

Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277142 Nr: 5501-13.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, por vislumbrar, neste momento, os 

requisitos para a concessão, o que o faço com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil, para que a requerida cesse as cobranças ao 

requerente, bem como providencie a exclusão ou abstenha-se de incluir o 

nome do requerente nos órgãos de Proteção ao Crédito.Nos termos do art. 

334 do NCPC, designo o dia 08 de agosto de 2018, às 08:15 (MT), para a 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Cite-se e intime-se a 

requerida, nos termos do art. 334, §8º do CPC. Consigne-se no mandado 

que, não havendo conciliação, terá o demandado o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentar defesa, nos termos do art. 335 e inciso I do 

CPC.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 270807 Nr: 1524-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andriw Henrique Flor de Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - OAB:22838, 

Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 Sentença Autos nº 1524-13.2018.811.0004 (cód. 270807) 3. Dispositivo 

a) Condeno o acusado Andriw Henrique Flor de Paulo como incurso na 

sanção do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe, a pena de 5 

(cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, inicialmente no regime fechado 

(art. 33, § 2°, alínea ‘a’, CP), vedada a substituição e a suspensão 

condicional da pena, sem direito de recorrer em liberdade; b) Condeno o 

denunciado ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, na razão de 

1/30 do salário mínimo o dia-multa; c) Condeno os acusados ao pagamento 

das custas processuais; d) Destrua-se a droga apreendida; e) 

Destruam-se os objetos relacionados nos itens 5 e 8, de fl. 35; f) Quanto 

aos demais objetos e documentos pessoais, listados à fl. 35 e ainda não 

restituídos, devolva-se a quem de direito, ressalvando que, não sendo 

reclamados no prazo de até 90 (noventa) dias contados do trânsito em 

julgado, deverá proceder-se na forma do art. 123, do CPP; g) Na intimação 

do réu quanto à sentença, seja cumprido o art. 1.421, CNCGJ-TJMT; h) 

Com o trânsito em julgado: 1) comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. 

III, CF/88); 2) forme-se o Executivo de Pena; i) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se, após o trânsito em julgado e ultimadas 

as determinações supra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 183718 Nr: 5272-92.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião de Sousa Costa
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 183718

1. Relatório

Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando José 

Sebastião de Sousa Costa, nascido em 07.04.1987, filho de Pedro Rosa da 

Costa e Maria José de Souza, ostentando as seguintes guias de execução 

penal:

a) Guia de fls. 06/06-v: Pena: 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 55 

(cinquenta e cinco) dias de reclusão, conforme acórdão de fls. 54/58, que 

reformou a pena e o regime do juízo de primeiro grau; Regime: semiaberto; 

Crime: art.157, §3º, primeira figura, do CP; Data do fato: 13.02.2014; 

Recebimento da denúncia: 07.03.2014; Prisão em: 13.02.2014; Sentença: 

17.04.2014; Trânsito em julgado para a defesa e o réu: 15.12.2014; 

Trânsito em julgado para o MP: 29.04.2014 ;

 b) Guia de fls. 86/87: Pena: 14 (quatorze) anos de reclusão; Crime: art. 

121, §2°, incisso II, do CP; Regime: fechado; Data do fato: 09.12.2012; 

Recebimento da denúncia: 26.03.2014; Prisão em: 28.04.2014; Sentença: 

25.11.2014; Trânsito em julgado para o MP: 01.12.2014; Trânsito em 

julgado para a defesa e réu: 01.12.2014;

 Em carta manuscrita encartada em fl. 154, o reeducando manifesta pela 

impugnação de cálculo de pena aportado em fl. 147, requerendo ainda o 

reconhecimento de 317 dias de remição por trabalho.

O Ministério Público manifesta pela atualização das remições do 

reeducando, fl. 154-v.

É o breve relato.

 Verifico que a pretensão do reeducando não merece prosperar, haja 

vista que no cálculo de pena aportado em fl. 147, já estão contabilizados 

os 952 dias trabalhados, fl. 142, o que, nos termos do art. 126, §1°, da 

LEP, totalizam 317,33 dias de remição.

 Aguarde-se o regular cumprimento da reprimenda.

 Intimem-se. Cumpra-se

Barra do Garças, 30.05.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 244937 Nr: 2725-74.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Ferreira Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 Decisão

Autos nº 244937

Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando Jorge 

Ferreira Soares, nascido em 28.01.88, filho de Antonia Ferreira Soares, 

ostentando as seguintes guias de execução penal, provenientes da 

Comarca de Jussara - GO:

a )  G u i a  d e  f l s .  0 2 / 0 4  ( a p e n s o  n u m e r a ç ã o  ú n i c a 

475153-36.2009.809.0097): Pena: 07 (sete) anos de reclusão; Regime: 

fechado; Crime: art.157, §3º, primeita figura, do CP; Data do fato: 

08.7.2009; Recebimento da denúncia: 24.07.2009; Prisão em: 08.07.2009; 

Sentença: 09.10.2009; Trânsito em julgado para a defesa e o réu: 

15.04.2010; Trânsito em julgado para o MP: 15.04.2010 ;

 b )  Gu ia  de  f l s .  39 /41  (apenso  numeração  ún ica 

475153-36.2009.809.0097): Pena: 09 (nove) meses de detenção; Crime: 

art. 331, c/c, art. 61, ambos do CP; Regime: aberto; Data do fato: 

06.02.2014; Recebimento da denúncia: 04.03.2015; Prisão em: não consta; 

Sentença: 08.04.2015; Trânsito em julgado para o MP: 12.11.2015; Trânsito 

em julgado para a defesa e réu: 12.11.2015;

 Em decisão de fls.815/816, foram remetidos a esta Comarca os 

respectivos autos de execução penal para continuidade de cumprimento 

de pena no regime fechado do reeducando, fixadas as condições em 

decisão de fl. 849.

“(...)

1) Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço 

que o recuperando deverá indicar nos autos, no período compreendido 

entre 20h00min MT e 06h00min MT do dia seguinte;

2) não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete, etc.) nem de 

fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

3) Não ingerir bebida alcoolica ou fazer uso e qualquer espécie de 

substância entorpecente;

 4) Nõ se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou 

contravenção);

5) Comarecer mensalmente na Secretaria da 1° Vara Criminal para assinar 

termo de comparecimento, justificar atividade laborativa e informar 

endereço;

 6) Caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

 7) Apresentar comprovação de trabalho lícito em 30 (trinta) dias, salvo 

impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

8) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

9) Monitoramento eletrônico por meio da tornozeleira eletrônica.

 Pelo descumprimento das condições atinentes ao monitoramento 

eletrônico, o reeducando foi regredido cautelarmente ao regime fechado, 

fl. 885, expedindo-se mandado de prisão.

 Verifico o cumprimento do respectivo mandado prisional, fl. 892, na data e 

26.03.2018, na Comarca de Belo Horizonte – MG, estando o reeducando 

recolhido atualmente no Presídio de São Joaquim de Bicas – MG.

Em fl. 904 é comunicada a renúncia da defesa técnica, requerendo ainda a 

intimação do reeducando para constituir novo defensor.

É o breve relato.

Compulsando os autos, vislumbro decisão de fl. 894, determinando o 

cumprimento das diligências necessárias para o recambiamento do 

reeducando a esta Comarca.

Expeça-se precatória à Comarca de São Joaquim das Bicas – MG, para 

cientificar o reeducando quanto à renúncia da defesa técnica constituída e 

para intimá-lo a constituir nova defesa técnica, informando que, se não o 

fizer, no prazo de 15 (quinze) dias, ser-lhe-á nomeada a Defensoria 

Pública.

 Solicite-se do juízo da Comarca de Igarapé-MG o teor do ato instrutório da 

audiência de justificação, realizada em 30.05.2018 (ofício de fl. 905).

 Elabore-se cálculo de pena, alterando a data base para 26.03.2018.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 30.05.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 270749 Nr: 1484-31.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Domingos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 04.06.2018, às 13h25min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Leonardo Bonfim Fernandes. 

Presente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas Tereza Coelho de 

Araujo, Evaildo Mendes Ferreira e Jonas Firmino Borges. Realizado o 

interrogatório. O Ministério Público e Defensoria Pública manifestam pela 

desistência das testemunhas Vancleiton de Paula e Silva e Raullison 

Ferreira dos Santos. Após, o MM Juiz decidiu: “1. Homologo a desistência 

das testemunhas Vancleiton de Paula e Silva e Raullison Ferreira dos 

Santos. 2. Vistas às partes para alegações finais por memoriais.” Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 94866 Nr: 8628-71.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weno Gonçalves Lima
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062, Fernando César Bortolaia - OAB:MT 5.444

 3. Dispositivoa)Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

02.07.2018 às 17h00 (horário de MT);b) Oficie-se com MÁXIMA URGÊNCIA 

ao juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, remetendo cópias dos 

documentos de fls. 167/176, para conhecimento e adoção de 

providências, notadamente que a prisão supra já fora revogada 

anteriormente. b)Intimem-se.c)Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 

30.05.2018.Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 272329 Nr: 2534-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pawiri Aboodi Tseredze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Termo de Assentada

Autos de cód. 272329

Em 30.05.2018, às 13h36min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Luciana Rocha 

Abrão Davi e o Defensor Público Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, 

nomeado para este ato diante a ausência da defesa técnica, nos termos 

do art. 265, §2° do CPP. Presente o réu. Realizada a oitiva da vítima Kaue 

Robson Silva Melo. Realizado o interrogatório. Após, o MM Juiz decidiu: “1. 

Vistas às partes para alegações finais por memoriais. 2. Pela ausência 

injustificada da defesa técnica, aplico multa em seu patamar mínimo do art. 

265, caput, do Código de Processo Penal, com redação da Lei 11.716/08.” 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 278760 Nr: 6458-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Ferraz de Olanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Luiz Penariol - 

OAB:94.702/SP, Juliana Paula Penariol - OAB:307.309/SP

 Autos n. 6458-14.2018.811.0004 – Cód.: 278760

Vistos.

 Designo o dia 02/07/2018, às 16:15 (horário oficial de Cuiabá/MT) para 

proceder com a inquirição das testemunhas de defesa.

 Proceda-se com as intimações e/ou requisições necessárias.

Oficie-se ao Juízo Deprecante, informando a distribuição da presente 

missiva e da audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se com máxima urgência por se tratar de réu preso.

 Barra do Garças/MT, 30 de maio de 2018.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 277280 Nr: 5594-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloide dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva de ELOIDE DOS SANTOS 

mediante as seguintes condições a serem cumpridas:I - assinatura de 

compromisso de comparecimento a todos os atos processuais para os 

quais for intimado; II – não mudar de residência sem prévia comunicação à 

este Juízo e não se ausentar desta urbe por mais de 15 (quinze) dias, sem 

comunicação, sob pena de decretação de sua prisão preventiva 

novamente;III - proibição de manter contato com as vítimas Lucivan Pereira 

Martins e Pablo da Silva Gonçalves;IV - Proibição de frequentar bares, 

boates, prostíbulos ou locais que vendem bebidas alcoólicas, para evitar o 

risco de novas infrações;Fica desde já advertido o acusado que o 

descumprimento de qualquer das medidas cautelares acima nominadas 

ensejará novamente a decretação da sua prisão preventiva. Saliento que 

o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder a leitura de todas as medidas 

impostas, ressaltando que, em caso de descumprimento, ensejará 

revogação do benefício.Expeça-se alvará e termo de compromisso.Dê-se 

ciência ao Ministério Público e defesaIntimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário COM URGÊNCIA.Barra do Garças/MT, 30.05.2018.Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito em Substituição Legal

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDISIO DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1001552-95.2017.8.11.0004; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ALDISIO DOMINGOS DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 1001552-95.2017.8.11.0004; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 4 de junho de 

2018 Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS 

E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001510-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALLFLEX PEREIRA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

aos autos evidencia-se a falta de interesse de agir da parte autora vez 

que, mesmo intimada para comparecimento em audiência de conciliação, 

não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar continuidade ao 

feito e frustrando assim o regular prosseguimento do processo. 3- Vale 

mencionar que não há nos autos sequer justificativa plausível e tempestiva 

acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, eis porque, o 

desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto sem a 

resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 
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COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO 

EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO ATÉ A 

ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE 

RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR À 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados Especiais do Paraná, 

por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, 

nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma Recursal em Regime de 

Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda - Rel.: Renata Ribeiro 

Bau - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse entendimento, em Encontro 

Nacional de Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil houve 

manifestação expressa acerca do tema, resultando no enunciado n° 20 

que é cognoscível ao lecionar que: "O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório.” (GRIFOS NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da 

contumácia diante da inércia da parte autora, julgo EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em 

consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, uma vez extinto o processo 

com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 9.099/95, condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais. 8. Publique-se. 9. 

Registre-se. 10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ELAINE COELHO SALVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

aos autos evidencia-se a falta de interesse de agir da parte autora vez 

que, mesmo intimada para comparecimento em audiência de conciliação, 

não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar continuidade ao 

feito e frustrando assim o regular prosseguimento do processo. 3- Vale 

mencionar que não há nos autos sequer justificativa plausível e tempestiva 

acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, eis porque, o 

desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto sem a 

resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO 

EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO ATÉ A 

ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE 

RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR À 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados Especiais do Paraná, 

por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, 

nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma Recursal em Regime de 

Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda - Rel.: Renata Ribeiro 

Bau - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse entendimento, em Encontro 

Nacional de Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil houve 

manifestação expressa acerca do tema, resultando no enunciado n° 20 

que é cognoscível ao lecionar que: "O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório.” (GRIFOS NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da 

contumácia diante da inércia da parte autora, julgo EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em 

consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, uma vez extinto o processo 

com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 9.099/95, condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais. 8. Publique-se. 9. 

Registre-se. 10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001879-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KALEBE FERNANDO NOGUEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

aos autos evidencia-se a falta de interesse de agir da parte autora vez 

que, mesmo intimada para comparecimento em audiência de conciliação, 

não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar continuidade ao 

feito e frustrando assim o regular prosseguimento do processo. 3- Vale 

mencionar que não há nos autos sequer justificativa plausível e tempestiva 

acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, eis porque, o 

desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto sem a 

resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 
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PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO 

EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO ATÉ A 

ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE 

RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR À 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados Especiais do Paraná, 

por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, 

nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma Recursal em Regime de 

Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda - Rel.: Renata Ribeiro 

Bau - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse entendimento, em Encontro 

Nacional de Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil houve 

manifestação expressa acerca do tema, resultando no enunciado n° 20 

que é cognoscível ao lecionar que: "O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório.” (GRIFOS NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da 

contumácia diante da inércia da parte autora, julgo EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em 

consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, uma vez extinto o processo 

com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 9.099/95, condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais. 8. Publique-se. 9. 

Registre-se. 10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLENE ALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1001513-98.2017.8.11.0004; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISLENE ALVES CORREA 

Parte Ré: REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 1001513-98.2017.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 

4 de junho de 2018 Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001902-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 23 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001927-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA LUIZA DOS SANTOS OAB - MT23829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 
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38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 25 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010550-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA SOUSA VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que em sua cidade houve falta 

de energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 
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Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de Fevereiro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011851-46.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamada para se manifestar acerca da continuidade do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002141-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE CARBONI DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Os princípios do juizado não colidem para sobrestamento de processo, 

devendo a parte se for o caso de descumprimento ou na ocasião do 

cumprimento pedir o desarquivamento (que nesta esfera é gratuito), para 

providencias. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Fevereiro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001029-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011244-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILLA MARILIA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

JOSE LUIZ MENDES 60858680653 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração apresentados 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010736-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS COMADEMAT 

(REQUERENTE)

DOMICIANO DE LANA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011467-83.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUTON ROBERTO SILVA MORBECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLESSANDRA BLOSFELD AGUIAR OAB - MT0016133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 
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conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 2. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa processual seria a intimação da parte executada para dar adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade de processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo a execução, o qual deve ser habilitado em via própria. O STJ se 

pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: AGRAVO REGIMENTAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA 

CINDIDA. AFETAÇÃO DO PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO UNIVERSAL. 1. Estando os bens da empresa integrante de grupo 

econômico afetados pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já 

aprovado e homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É 

competente o juízo universal para a apreciação de fraude na cisão parcial 

da empresa com transferência significativa do seu patrimônio 

anteriormente ao pedido de recuperação judicial, a fim de se evitar a 

fraude contra terceiros e garantir os interesses da totalidade do quadro 

geral de credores. (grifo nosso). 3. Agravo regimental desprovido. 

(Agravo regimental no conflito de competência. Relator: Ministro João 

Otávio de Noronha, segunda seção. Julgado em 24/02/2016. Publicação 

DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO 

SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE 

CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 9/11/2015. 

Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à Relatora em 

30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo onde se 

processa a recuperação judicial da recorrente é o competente para 

processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de relação de 

consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A interpretação 

conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, bem como o 

entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir que o juízo 

onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua disposição 

todos os elementos que traduzem com precisão as dificuldades 

enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos concernentes 

à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é quem deve 

decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de execuções 

singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate de crédito 

decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial Provido. (REsp 

1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 3. Frente ao exposto, não havendo 

questões a serem decidas, nos termos do art. 51, IV da Lei 9.099/1995, 

declaro EXTINTO o processo sem julgamento de mérito. Por fim, desde já 

saliento que eventual requerimento para expedição de certidão de dívida 

será indeferido, uma vez que poderá a parte exequente se valer da 

sentença de mérito para habilitar o seu crédito junto ao juízo universal. 6. 

Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. 7. Publique-se, registre-se, intime-se. 8. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010798-30.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELEUSINA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Retifique o nome da autora junto ao sistema PJe. 2. Analisando os 

autos, observo que a ação em voga desejada deve ser extinta em razão 

da incompetência deste juízo para executar os créditos em face de 

empresa que se encontra em processo de recuperação judicial. Com 

efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida sentença de 

mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, necessário se 

faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 51 do Fórum 

Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa processual seria a intimação da parte executada para dar adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade de processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo a execução, o qual deve ser habilitado em via própria. O STJ se 

pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: AGRAVO REGIMENTAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA 

CINDIDA. AFETAÇÃO DO PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO UNIVERSAL. 1. Estando os bens da empresa integrante de grupo 

econômico afetados pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já 

aprovado e homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É 

competente o juízo universal para a apreciação de fraude na cisão parcial 

da empresa com transferência significativa do seu patrimônio 

anteriormente ao pedido de recuperação judicial, a fim de se evitar a 

fraude contra terceiros e garantir os interesses da totalidade do quadro 

geral de credores. (grifo nosso). 3. Agravo regimental desprovido. 

(Agravo regimental no conflito de competência. Relator: Ministro João 

Otávio de Noronha, segunda seção. Julgado em 24/02/2016. Publicação 

DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO 

SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE 

CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 9/11/2015. 

Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à Relatora em 

30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo onde se 

processa a recuperação judicial da recorrente é o competente para 

processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de relação de 

consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A interpretação 

conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, bem como o 

entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir que o juízo 

onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua disposição 

todos os elementos que traduzem com precisão as dificuldades 

enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos concernentes 

à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é quem deve 

decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de execuções 

singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate de crédito 

decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial Provido. (REsp 

1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao exposto, não havendo 

questões a serem decidas, nos termos do art. 51, IV da Lei 9.099/1995, 

declaro EXTINTO o processo sem julgamento de mérito. Por fim, desde já 

saliento que eventual requerimento para expedição de certidão de dívida 

será indeferido, uma vez que poderá a parte exequente se valer da 

sentença de mérito, bem como da ata de audiência para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal. 5. Após o trânsito em julgado providencie 

as baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, 

registre-se, intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012354-67.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA FERREIRA CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente ANDRESSA FERREIRA CABRAL, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: SIMIRAMY 

BUENO DE CASTRO - MT0005880S para se manifestar acerca da 

continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001920-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TARSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 2. Determino a imediata suspensão de audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. S. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO SOUZA SILVA OAB - 405.219.311-34 

(REPRESENTANTE)

WILMA ALVES DA SILVA OAB - MT0017383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M L L DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

1- Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2- 

Conforme entendimento do art. 8°, § 1°, I da Lei 9.099/95, somente as 

pessoas físicas capazes, serão admitidas a ajuizar ações perante o 

Juizado Especial, deste modo, no âmbito desta justiça especializada não é 

factível que uma pessoa física absolutamente incapaz, como no caso dos 

autos, figura no polo passivo da lide, consoante vedação expressa do 

artigo acima grafado. 3- No caso vertente nota-se que o requerente 

requerente é relativamente incapaz, notadamente pelos documentos 

juntados nos autos, bem como ante a inteligência do art. 4°, I, do Código 

Civil, de tal sorte que o indeferimento da inicial é medida imperativa, tendo 

em vista ser vedada sua figuração no pólo ativo da demanda. Além disso, 

como se trata de menor, para que seja possível manejar a presente ação, 

necessário se faz que seja representada pelo seu responsável legal, o 

que a Lei 9.09999/1995, também não admite. Nesse sentido, CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO COLLOR I. PARTE 

AUTORA INCAPAZ DEVIDAMENTE INTERDITADA. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRAMITAÇÃO DO FEITO NO JUIZADO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 8.º DA LEI N.º 9.099/95. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. 

NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte autora é pessoa incapaz 

devidamente interditada, sendo portanto a tramitação do feito incompatível 

com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disciplina o 

artigo 8.º da Lei n.º 9.099/95. : Ante o exposto, esta Turma Recursal 

resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao 

recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0019660-11.2009.8.16.0012/0 - Curitiba - Rel.: Manuela TallÃ£o Benke - - 

J. 17.08.2015) 4- Isto posto, INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na 

inteligência do artigo 51, IV da Lei nº 9.099/1995, declarando extinto o 

processo sem julgamento de mérito. 5- Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). 6- 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011960-65.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J.G ALVES DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 243240 Nr: 1553-97.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcondes da Cruz Vidal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Borges Andrade - 

OAB:MT 18.994

 Intimação do autor do fato, mediante seu advogado, para apresentar 

resposta, no prazo de 05 (cinco) dias, aos Embargos de Declaração 

opostos pelo Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 266466 Nr: 17057-46.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David da Costa Ataídes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thaís de Almeida Vieira - 

OAB:358.551/SP, Thiago Terin Luz - OAB:326.867/SP

 Intimação do autor do fato, mediante seu advogado, para apresentar 

resposta, no prazo de 05 (cinco) dias, aos Embargos de Declaração 

opostos pelo Ministério Público.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003519-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON ANTONIO CRISPIM DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUZENI CRISPIM DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO TERCEIROS 

E INTERESSADOS PRAZO: 10 DIAS Número do Processo: 

1003519-72.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ELTON ANTONIO CRISPIM DA 

SILVA REQUERIDO: DEUZENI CRISPIM DA SILVA NOTIFICANDO(S): 

TERCEIROS E INTERESSADOS FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E 

INTERESSADOS do teor da ação judicial acima indicada, consoante petição 

inicial a seguir transcrita, em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo. RESUMO DA INICIAL:Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Interdição e Curatela com pedido de Tutela Antecipada proposta por 

Elton Antonio Crispim da Silva que objetiva a interdição de Deuzeni Crispim 

da Silva.Narra o Requerente, em síntese, ser filho da interditanda Deuzeni 

Crispim da Silva, o qual padece de enfermidade diagnosticada como CID: 

10(0159/169).Afirma que a patologia apresentada por Deuzeni Crispim da 

Silva impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, uma vez 

que necessita de cuidados contínuos. Assim, em virtude da interditanda 

ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus bens e 

rendimentos, o Requerente deseja se tornar curador especial deste para 

prestar-lhe a assistência privada. Acostados à inicial vieram os 

documentos pertinentes. DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Trata-se de 
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Ação de Interdição e Curatela com pedido de Tutela Antecipada proposta 

por Elton Antonio Crispim da Silva que objetiva a interdição de Deuzeni 

Crispim da Silva.Narra o Requerente, em síntese, ser filho da interditanda 

Deuzeni Crispim da Silva, o qual padece de enfermidade diagnosticada 

como CID: 10(0159/169). Afirma que a patologia apresentada por Deuzeni 

Crispim da Silva impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, 

uma vez que necessita de cuidados contínuos. Assim, em virtude da 

interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus 

bens e rendimentos, o Requerente deseja se tornar curador especial 

deste para prestar-lhe a assistência privada. Acostados à inicial vieram os 

documentos pertinentes. O relatório do estudo psicossocial encontra-se 

acostado aos autos (ID 12301625). Nesta oportunidade o Ministério Público 

se manifesta favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. Decido. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 

2ª, define pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em 

seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais 

considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, tendo em vista que o 

interditando é portador de doença diagnosticado sob o CID: 10(0159/169), 

o que lhe dificulta a manifestação de sua vontade, é certo que a interdição 

é medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os 

autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas 

as provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que 

a impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando não possui 

capacidade de administrar suas funções de necessidades básicas, bem 

com gerir sua vida civil. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código 

Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica ao 

interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim 

de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Deuzeni Crispim da Silva, declarando-o 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na forma do 

artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, 

do Código Civil, nomeio-lhe curador Elton Antonio Crispim da Silva, 

confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários, face a 

gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. Homologo a renúncia 

ao prazo recursal Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar da Silva Santos, digitei. 

Cáceres, 4 de junho de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

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

Processo Número: 1002251-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYARA GUEDES MAMEDES ROCHA OAB - MT23627/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. D. M. J. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002251-46.2018.8.11.0006 AUTOR: JOSEANE FREITAS ROCHA RÉU: 

WILSON ALMEIDA DE MORAES JUNIOR Vistos etc. Expeça-se o 

necessário para a realização da audiência de conciliação e mediação 

designada, citando e intimando-se as partes. Às providências. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004416-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA CUNHA MACIEL (REQUERENTE)

D. C. D. C. M. (REQUERENTE)

DIEGO FELIPE DA CUNHA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004416-03.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA CONCEICAO DA 

CUNHA MACIEL, DIEGO FELIPE DA CUNHA MACIEL, DAYANNE CRISTINNY 

DA CUNHA MACIEL Vistos etc. O requerente pugna pela desistência da 

ação conforme manifestação retro. Nos termos do art. 200, § único do 

CPC, a desistência da ação somente produz efeitos após a homologação 

judicial, sendo desnecessário o consentimento por se tratar de ação de 

jurisdição voluntária. Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de 

desistência formulado pela requerente e por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do CPC. Sem custas. Ciência ao Ministério Público. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006007-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. D. C. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006007-97.2017.8.11.0006 AUTOR: JAQUELINE TAMIRES DE CAMPOS 

SILVA RÉU: AMERICO RIBEIRO DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Alimentos proposta por Miguel de Campos Ornelas e Maria 

Eduarda de Campos Ornelas, representados por sua genitora Jaqueline 

Tamires Campos Silva, em desfavor de Americo Ribeiro dos Santos, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Narra, em síntese, que 

se valeu de todas as formas cabíveis de ter assegurados alimentos em 

seu favor por seu genitor Sr. Carlos Alexandre Ornelas Santos, sendo 

que manejaram diversas execuções que restaram infrutíferas, bem como 

está em local incerto e não sabido. Narra, ainda, que diante o esgotamento 

de todos os meios para que o genitor adimplisse com a obrigação 

alimentar, não resta outra alternativa senão pleitear alimentos avoengos. 

Dessa forma, requer em sede de tutela provisória a fixação de alimentos 

na quantia de 30% do salário mínimo vigente. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. É o relatório. Decido. Processe-se em segredo de 

justiça. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior 

revogação, observando-se o que dispõe o art. 98 do Código de Processo 

Civil. A concessão de Tutela Provisória de Urgência, conforme preceitua o 

art. 300,§ 2.º, do CPC, é possível, desde que presentes a relevância dos 

motivos em que se assenta o pedido na inicial e a probabilidade do direito e 

perigo de dano à parte requerente caso venha a ser procedente a decisão 

de mérito. Da análise do acima exposto, em que pese os Requerentes 

afirmarem que não tem condições de prover o próprio sustento, constato 

que o pedido de fixação de alimentos provisórios em desfavor do avô, ao 

menos por ora, não merece acolhimento, vez que a parte autora não 

coligiu aos autos prova suficiente de tenha esgotado todos os meios 

necessários para receberem os alimentos de seu genitor. Nesse 

diapasão, verifica-se que a parte autora ajuizou as ações executivas de 

códigos n. 1006006-15.2017.8.11.0006 e 1006004-45.2017.8.11.0006 em 

desfavor de Carlos Alexandre Ornelas Santosdiante, o que demonstra, a 

princípio, que não restaram esgotados todos os meios disponíveis de 

cobrança. Ademais, é cediço que a responsabilidade dos avós, quanto à 

prestação de alimentos aos netos, tem natureza subsidiária, ou seja, 

ocorrerá apenas quando os genitores não puderem fazê-lo, nos termos do 
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artigo 1.696 do Código Civil. Diante do exposto, não restando 

caracterizada a verossimilhança da alegação e a probabilidade do direito e 

perigo de dano à parte autora, INDEFIRO, por ora, o pedido de fixação de 

alimentos provisórios em desfavor do Requerido. Cite-se e intime-se o 

Requerido para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão constar do 

mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e parágrafos do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 695. Recebida a petição inicial e, 

se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o 

juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e 

conciliação, observado o disposto no art. 694. § 1o O mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo”. Realizada a audiência de 

conciliação/mediação e decorrido o prazo de resposta devidamente 

certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 40323 Nr: 5474-15.2004.811.0006

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF, MF, AF, JF, VF, AF, SF, SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em razão da ausência da parte autora e de seu advogado, determino a 

intimação deste para que apresente sua justificativa no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de extinção e arquivamento.

Saem os presentes devidamente intimados.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 179330 Nr: 1827-26.2015.811.0006

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDC, VBDS, VACR, DLRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - 

OAB:11.468 OAB/MT, VALDINEY DA SILVA - OAB:19.007/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para destituir o 

poder familiar de Josmar Lara da Costa e Viviane Bispo de Souza em 

relação à criança Maria Vitória, bem como CONCEDO SUA ADOÇÃO aos 

requerentes Douglas Lopes Ribeiro Júnior e Valéria Alves Candido Ribeiro. 

Expeça-se mandado conforme determinado supra, cumprindo-se 

integralmente o art. 47 e §§ da Lei n° 8.069/90, procedendo-se ao 

cancelamento do registro anterior e a lavratura de novo registro de 

nascimento da adotanda.Autorizo desde já a mudança do nome da 

criança, caso pretendam os adotantes.Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes 

autos, com as baixas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 165913 Nr: 2968-17.2014.811.0006

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDC, VBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação para aplicação de medida protetiva de acolhimento em 

favor da criança recém nascida Maria Vitória.

Narra o Ministério Público, em síntese, ter recebido relatório do Conselho 

Tutelar comunicando ter sido localizada abandonada num matagal, no dia 

07 de abril de 2014, uma recém nascida de cerca de dois dias de vida. Em 

razão da inexistência de qualquer informação acerca de familiares da 

criança, foi requerido seu acolhimento institucional, o que foi deferido às 

fls. 14/15.

Posteriormente, após a realização de estudos psicossociais pela equipe 

técnica da Casa Lar, deferiu-se a guarda da criança ao casal há mais 

tempo habilitado no cadastro de adoção, conforme decisão de fls. 28/30.

Após a realização de exame de DNA e confirmada a paternidade biológica 

da criança, Josmar Lara da Costa e Viviane Bispo de Souza foram 

incluídos no pólo passivo (fls. 101/102).

Os requeridos apresentaram constestação às fls. 124/129, pugnando pela 

improcedência dos pedidos.

Às fls. 157/368 , foram acostadas cópias da ação penal proposta em 

desfavor da genitora biológica.

Às fls. 413/415 e 439/440, constam estudos psicossociais elaborado pela 

equipe do SAIP.

É a síntese do necessário. DECIDO.

Em análise aos autos, verifico que a criança Maria Vitória encontrava-se 

em situação de risco e abandono, por tal razão, foi colocada em família 

substituta e posteriormente suspensa do poder familiar.

Não obstante, observo que a guarda da criança foi concedida 

provisoriamente em favor do Sr. Douglas Lopes Ribeiro Junior e Sra. 

Valéria Alves Candido Ribeiro nos autos tombados sob o código 165913.

Outrossim, nos autos de código 179330 foi proferida sentença nesta data 

decretando a perda do poder familiar dos genitores da infante e 

concedendo a adoção para os atuais guardiões.

Deste modo, tomadas todas as medidas judicias pertinentes para o caso 

concreto, uma vez que proferida sentença concedendo a adoção da 

infante aos casal que detinha a guarda desta desde o seu nascimento, a 

extinção do feito por perda do objeto é medida que se impõe.

 Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Intimem-se.

Após, o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações 

necessárias, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 40323 Nr: 5474-15.2004.811.0006

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF, MF, AF, JF, VF, AF, SF, SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que os materiais genéticos necessários para a realização 

do exame de DNA encontram-se acostados nos autos, defiro o pedido de 

folhas retro e determino a remessa dos materiais genéticos para o 

Laboratório DNA Vida, para proceder com o necessário.

Tendo em vista que a autora é beneficiária da justiça gratuita, a realização 

do exame ficará às expensas do Estado, nos termos do art. 95, parágrafo 

3, II, do CPC.
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Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para manifestar, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias.

Após, ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 171850 Nr: 7665-81.2014.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JBN, RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINEY DA SILVA - 

OAB:19.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Guarda com Pedido de Liminar proposta por José 

Bispo Neto e Rosa Macedo de Souza em desfavor de Douglas Lopes 

Ribeiro Junior e Valéria Alves Cândido Ribeiro, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Os autores são avós biológicos da criança Maria Vitória, encontrada em 

situação de abandono logo após o parto, e requerem sua guarda 

provisória, em razão da comprovação do vínculo biológico com Josmar 

Lara da Costa e Viviane Bispo de Souza, por meio de exame de DNA.

A análise da liminar foi postergada para após a realização do estudo 

psicossocial na residência dos requerentes e requeridos (fls. 26).

O relatório psicossocial concluiu que a genitora, Viviane Bispo de Souza, 

não criou nenhum vínculo afetivo com a criança M.V, bem como que os 

requerentes não possuíam condições de cuidar de uma criança 

recém-nascida, posto que a requerente trabalha em uma escola, cuida da 

mãe que é idosa e o marido encontra-se enfermo (fls. 28/31).

Instado a manifestar-se, o representante do Ministério Público emitiu 

parecer pela exclusão do polo passivo da demanda dos guardiães, sob o 

fundamento que o feito não se trata de jurisdição contenciosa e que, a 

guarda concedida ao casal, ora requerido, deu-se através de decisão 

judicial em medida de proteção, que tramita em autos em apenso, requereu 

ainda, a juntada do inquérito policial no presente feito e designação de 

audiência para oitiva dos requerentes (fls. 32/33).

Às fls. 34/35 foi determinada a exclusão dos requeridos do polo passivo 

da demanda e designada audiência para oitiva dos requerentes.

Os guardiões da infante juntaram petição às fls. 36/37 informando ameaça 

sofrida pelos avós paternos da criança.

Audiência realizada às fls. 256/258, foram ouvidos os requerentes, após, 

o Ministério Público se manifestou oralmente acerca do pedido liminar de 

guarda.

O pedido liminar foi indeferido às fls. 259/265.

 Às fls. 267/268, foi requerida a retirada dos autos em carga pela 

causídica Cibeli Simões dos Santos, o que foi deferido às fls. 269/270.

Foi juntado acórdão às fls. 271/275, em que foi fixada guarda provisória 

da criança M.V. aos Requerentes, com isso, foi determinado o 

cumprimento da referida decisão com a entrega da criança aos avós 

maternos (fls. 276).

Posteriormente, o Tribunal de Justiça reformou a decisão, acolhendo os 

Embargos de Declaração no recurso de Agravo de Instrumento e anulando 

o acórdão proferido em 13/05/2015, às fls. 422/429.

O casal Douglas e Valéria requereu sua habilitação no feito como terceiros 

interessados, às fls. 449/450.

É o relatório. DECIDO.

Trata-se de Ação de Guarda com Pedido de Liminar proposta por José 

Bispo Neto e Rosa Macedo de Souza em desfavor de Douglas Lopes 

Ribeiro Junior e Valéria Alves Cândido Ribeiro, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Compulsando os autos, verifico que a criança Maria Vitória encontrava-se 

em situação de risco de risco e abandono, por tal razão, foi colocada em 

família substituta e, posteriormente, seus genitores tiveram o poder familiar 

suspenso.

A guarda da criança foi concedida provisoriamente em favor do Sr. 

Douglas Lopes Ribeiro Junior e Sra. Valéria Alves Candido Ribeiro nos 

autos tombados sob o código 165913.

Outrossim, nos autos de código 179330 foi proferida sentença nesta data 

decretando a perda do poder familiar dos genitores da infante e 

concedendo a adoção para os atuais guardiões.

Deste modo, tomadas todas as medidas judicias pertinentes para o caso 

concreto, uma vez que proferida sentença concedendo a adoção da 

infante aos casal que detinha a guarda desta desde o seu nascimento, a 

extinção do feito por perda do objeto é medida que se impõe.

 Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Intimem-se.

Após, o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações 

necessárias, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

Sentença

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

Processo Número: 1004416-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA CUNHA MACIEL (REQUERENTE)

D. C. D. C. M. (REQUERENTE)

DIEGO FELIPE DA CUNHA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

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

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004416-03.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA CONCEICAO DA 

CUNHA MACIEL, DIEGO FELIPE DA CUNHA MACIEL, DAYANNE CRISTINNY 

DA CUNHA MACIEL Vistos etc. O requerente pugna pela desistência da 

ação conforme manifestação retro. Nos termos do art. 200, § único do 

CPC, a desistência da ação somente produz efeitos após a homologação 

judicial, sendo desnecessário o consentimento por se tratar de ação de 

jurisdição voluntária. Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de 

desistência formulado pela requerente e por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do CPC. Sem custas. Ciência ao Ministério Público. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001010-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SABINA DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

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

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1001010-08.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA SABINA DA SILVA 

CORREA Vistos etc. Trata-se de Alvará Judicial proposto por Maria Sabina 

da Silva Correa, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, no intento 

de obter autorização judicial para auferir levantamento de eventuais 

valores de PIS/PASEP e FGTS do seu falecido esposo Argemiro Irineu 

Correa. Compulsando os autos, verifico que a requerente pugna pela 

desistência da ação, conforme manifestação retro. Diante do exposto, 

homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora e por 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Às 

providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005051-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS ALVES CARDOSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1005051-81.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JONAS ALVES CARDOSO 

JUNIOR REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CÁCERES MT Vistos etc. Trata-se de Alvará Judicial para realização do 

evento “Miss Estudantil 2017” proposto por Jonas Alves Cardoso Junior, 

devidamente qualificado na exordial. Compulsando os autos, verifico que o 

requerente propôs a presente ação com a finalidade de obter autorização 

judicial para realização do evento denominado “Miss Estudantil 2017” que 

aconteceria em 09/09/2017 no SESI CLUBE de Cáceres. Contudo, a 

manifestação ministerial não viera aos autos em tempo hábil para análise 

do pedido. Desta forma a extinção do feito por perda do objeto, é medida 

que se impõe. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. Sem custas. Publique-se. Intime-se. Após, procedidas às baixas e 

anotações necessárias, arquivem-se os autos. Às providências. 

Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004049-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUREA PEDROSA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1004049-76.2017.8.11.0006 REQUERENTE: RODRIGO PINTO DE ARRUDA 

REQUERIDO: AUREA PEDROSA FERREIRA Vistos etc. Trata-se de ação de 

interdição proposta por Rodrigo Pinto de Arruda que objetiva a interdição 

de Aurea Pedrosa Ferreira. Determinada a emenda da inicial, a parte 

autora nada manifestou, deixando transcorrer 'in albis' o prazo (Id n. 

9745360). É a síntese. DECIDO. Verifica-se dos autos que fora concedido 

à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a 

emenda dos defeitos contidos na inicial, sob pena de indeferimento (CPC, 

art. 321). Entretanto, a mesma não providenciou a emenda da inicial (Id n. 

9745360), deixando de corrigir os defeitos que impedem o recebimento da 

inicial, devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição 

legal. Nesse contexto, já se manifestou nossa jurisprudência pátria, senão 

vejamos: “Corretíssimo o despacho do Juiz que determina ao autor 

emendar a inicial e assim viabilizar o exame da causa, muito mais quando 

restou explicitado o defeito tido e havido por comprometedor. O 

desatendimento ao comando judicial enseja a extinção do processo.” (Ac. 

un. da 1a. T. do TJDF na Ap. 38.469, rel. Des. Eduardo de Moraes – grifo 

nossos). Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial 

que lhe competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que 

inviável se mostra a mantença do curso processual por impossibilidade 

total de seu prosseguimento. Diante do exposto, INDEFIRO a inicial com 

fundamento no inciso IV do art. 330 do CPC e, via de consequência, 

JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. Sem 

custas. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002870-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CALIXTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1002870-44.2016.8.11.0006 REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: JOSE CALIXTO DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de ação 

de interdição proposta por Luiz Carlos de Oliveira que objetiva a interdição 

de José Calixto dos Santos. Determinada a emenda da inicial, restou 

infrutífera a tentativa de intimação da parte autora conforme certificado às 

fls. 60, o que demonstra ter mudado de endereço sem comunicar nos 

autos (ID 4777109). É a síntese. DECIDO. Verifica-se dos autos que fora 

concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que 

promovesse a emenda dos defeitos contidos na inicial, sob pena de 

indeferimento (CPC, art. 321). Entretanto, a mesma não providenciou a 

emenda da inicial, deixando de corrigir os defeitos que impedem o 

recebimento da inicial, devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, 

por imposição legal. Diante do exposto, INDEFIRO a inicial com fundamento 

no inciso IV do art. 330 do CPC e, via de consequência, JULGO E 

DECLARO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. Sem custas. 

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

anotações necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002303-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL VARANDA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

impulsiono os autos, a fim de intimar a parte requerente, por meio de seu 

advogado, legalmente constituído, para comparecer a audiência de 

Conciliação designada para o dia 6 de julho 2018 (SEXTA-FEIRA), que se 

realizará no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Cáceres - MT. Cáceres MT, 4 de junho de 2018. Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnico a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002314-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINO PINTO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar a parte requerente, por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 6/7/2018 (SEXTA-FEIRA), na qual a presença das 

partes é indispensável, ressaltando que o atendimento será realizado das 

8horas às 12horas , que se realizará no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência injustificada 

da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à dignidade de 

justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem 

econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto 

se ambas as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na 

realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC). Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002287-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA BEATRIZ DA SILVA FELISBINO (RÉU)

Magistrado(s):
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RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO CUMPRA-SE o despacho anterior. Às 

providências. Cáceres/MT, 04 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002283-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCIENE RODRIGUES PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO CUMPRA-SE o despacho anterior. Às 

providências. Cáceres/MT, 04 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002464-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LARIANE FERNANDES DE SOUZA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 04 de junho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002468-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 04 de junho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002477-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAURI FELIX DUTRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 700 do 

CPC). Ante a evidência do direito do autor, DEFERE-SE de plano a 

expedição do mandado para cumprimento da obrigação e pagamento dos 

honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) na forma do artigo 
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701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso a parte requerida o 

cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo 

diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, 

nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – Conste ainda do 

mandado que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, 

poderá a parte requerida oferecer embargos e caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, §2º, do CPC). 5 – Na 

hipótese de a parte requerida alegar em seus embargos fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 8 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 9 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE Cáceres-MT, 04 junho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149664 Nr: 8341-97.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA FÉDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORGANIZAÇÃO SANTAMARENSE DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA - OSEC, SOCIEDADE MANTENEDORA DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - SOMESB, FACULDADE DE 

TECNOLOGIA E CIÊNCIAS - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - FTC EAD, 

UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO - UNISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, SAULO DA SILVA MOITINHO - OAB:10848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: hernani lopes de sá neto - 

OAB:15.502/BA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA - OAB:OAB/BA 

15.462, SAULO VELOSO SILVA - OAB:15.028/BA

 Certifico para os devidos e legais efeitos que decorreu "in albis" o prazo 

para a parte executada efetuar o pagamento do débito em execução. Isso 

posto, nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO a parte autora, por meio 

de seu advogado para manifestar nos autos, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 88422 Nr: 3903-33.2009.811.0006

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - ADUNEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAISIR MAHMUDO KARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/MT, EDNO DAMASCENO DE FARIAS - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149265 Nr: 7897-64.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATILDES DE OLIVEIRA MAGALHÃES, 

MANOEL GERMANO DE OLIVEIRA, ODILSON DE OLIVEIRA CEBALHO, 

ODENILSON DE OLIVEIRA CEBALHO, ODINEI DE OLIVEIRA CEBALHO, 

ODIONE DE OLIVEIRA CEBALHO, JOSÉ LUÍS DE OLIVEIRA, FAUSTINO DE 

PAULA OLIVEIRA, RONEY DE PAULA OLIVEIRA, MARILCE LUZIA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198097 Nr: 2328-43.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALVA LOURENÇO DE ALENCAR, ADÃO 

FERNANDES DE JESUS, APARECIDA LUIS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENDES MOREIRA E ASSUNÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 
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colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150943 Nr: 9749-26.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE JESUS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que transcorreu "in albis” o 

prazo para que o executado, devidamente intimado pagasse a 

integralidade da dívida em execução. Isso posto, intimo a parte exequente 

por meio de seu advogado para manifestar-se nos autos requerendo o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez)dias, sob pena de 

arquivamento .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 185556 Nr: 5552-23.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIA GASQUES BORDONI AIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO S/A - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUANE CAROLINE RODRIGUES - 

OAB:19106/0MT, NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO - 

OAB:17925/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730 MG

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 43585 Nr: 2086-70.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIFICIO RANCHO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE DE PAULA VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerida, por meio de seu advogado legalmente constituído, para no 

prazo de 10 (dez)dias, se manifestar acerca do débito atualizado 

realizado pela conatadoria judicial fls. 506/507), ou requer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 172011 Nr: 7786-12.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYSLAN CLAYTON MORAES, REGINA MARIA DA 

SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCIO DE MENEZES, HELENA 

FERREIRA DA COSTA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA 

- OAB:8377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO (...). É o relato do essencial.Fundamenta-se. 

Decide-se.DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO 

DAS PROVASUma vez que não se depara com preliminares e questões 

processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as 

quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, as 

questões controvertidas nos autos com base na petição inicial e na 

contestação. Nesse quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes 

pontos: a) como se deu o(s) negócio(s) jurídico(s) em questão 

(condições, partes envolvidas, valor e eventual quitação); e(b) a que título 

seria realizada a adjudicação dos imóveis pretendidos pela parte 

autora.Diante dos pontos controvertidos fixados, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que efetivamente desejam produzir, 

justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões 

específicas para cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento, devendo a parte demandada, no mesmo prazo, 

manifestar acerca do requerimento de antecipação da colheita de provas, 

formulado à fl. 281 pela parte autora.Após o decurso do prazo assinalado, 

CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento 

antecipado da pretensão. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 172002 Nr: 7777-50.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBE DE CASTRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCIO MENEZES, HELENA FERREIRA 

COSTA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Considerando que os vertentes autos encontram-se suspensos, por 

força da decisão proferida às fls. 280/281 nos autos dos embargos de 

terceiro em apenso, AGUARDE-SE o deslinde daquele feito.

2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 172376 Nr: 8052-96.2014.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYSLAN CLAYTON MORAES, REGINA MARIA DA 

SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBE DE CASTRO SOUZA, JOSÉ MARCIO 

MENEZES, HELENA FERREIRA DA COSTA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA 

- OAB:11145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT, KELCIO JUNIO GARCIA - OAB:OAB/MT 8169, KELCIO 

JUNIO GARCIA - OAB:OAB/MT8169

 DESPACHO

1 – Considerando que na data da publicação do ato de intimação da parte 

embargada os autos vieram conclusos, INTIME-SE, novamente, a parte 

embargada para, no prazo de 05 dias, manifestar acerca dos documentos 

novos juntados pela parte embargante em sede de impugnação à 

contestação, bem como acerca do pedido de colheita antecipada de 

provas (fl. 673).

2 – Após, CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 73 de 823



 Cod. Proc.: 181281 Nr: 3052-81.2015.811.0006

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBE DE CASTRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYSLAN CLAYTON MORAES, REGINA MARIA 

DA SILVA MORAES, JOSÉ MARCIO MENEZES, HELENA FERREIRA COSTA 

MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Inicialmente, como aduzido pela parte autora, às fls. 55/56, houve 

equívoco quando da distribuição da vertente demanda, haja vista que a 

inicial é cópia idêntica da que aparelha os Autos n. 

1483-45.2015.811.0006 (Código: 178745) em apenso.

Ou seja, verifica-se que fora realizada a distribuição em duplicidade da 

mesma petição inicial, sendo que estes autos sequer chegaram a ser 

recebidos pelo Juízo.

1 – Desta forma, DETERMINA-SE o cancelamento da distribuição do 

presente feito, procedendo-se as baixas necessárias.

2 – Após, uma vez que não se vê a juntada de qualquer documento 

relevante, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 178745 Nr: 1483-45.2015.811.0006

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBE DE CASTRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYSLAN CLAYTON MORAES, REGINA MARIA 

DA SILVA MORAES, JOSÉ MARCIO MENEZES, HELENA FERREIRA COSTA 

MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.2 - Por oportuno, uma vez que ainda 

não houve o recebimento da inicial, tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil, DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação dos réus, nos termos do art. 248 do CPC, 

(...),4 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, (...). 5 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC.6 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC).7 – (...) 8 – 

Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC.9 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184270 Nr: 4793-59.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMEZINDA ESTER DA ROCHA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE JASSEK DRUMOND - 

OAB:14315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Ante ao decurso do prazo de suspensão, sem habilitação, INTIMO a parte 

autora para manifestação em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160736 Nr: 8551-17.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DE ARAUJO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFACIL CASA DE CRÉDITO, BV 

FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Credifacil Casa de Crédito, 

brasileiro(a), Endereço: Avenida das Filgueiras, Nº 1156, Bairro: Setor 

Residencial Norte, Cidade: Sinop-MT

Resumo da Incial:Trata-se de ação declaratóra de inexitência de débito c/c 

com pedido de tutela antecipada ajuizada por Marilza de Araújo Duarte em 

face de CREDIFÁCIL, CASA DE CRÉDITO e BV FINANCEIRA com o fim

Decisão/Despacho:Código n. 160736

DESPACHO

1 – Considerando que as diversas diligências visando à citação do réu 

restaram infrutíferas, DEFERE-SE o pedido de fls. 96. Para tanto 

EXPEÇA-SE edital com prazo de 20 (vinte) dias, seguindo-se à risca as 

formalidades do artigo 257 do CPC, consignando-se as advertências do 

despacho inicial.

2 – Em seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE.

 3 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do 

aludido dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial do réu a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser 

intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os autos 

para tal fim.

4 – Na sequência, INTIME-SE a autora para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias.

5 – Por fim, CONCLUSOS.

6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 09 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Nome e cargo do digitador:Andréia Garcia

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 49711 Nr: 6835-33.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MARTINEZ, EVA DA SILVA, 

VALDOMIRO GATTO BELOTE, LEANDRO HENRIQUE MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:10636/MT

 Ante ao decurso do prazo de suspensão, nos termos do art. 152, VI do 

CPC, INTIMO a parte autora para manifestação acerca do r. despacho, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a seguir transcrito: 2 - Na sequência, INTIME-SE 

o exequente para manifestar o que entender de direito, devendo indicar a 

forma que pretende expropriar o bem a ser penhorado, observando-se as 

modalidades estabelecidas nos artigos 876 e 879 do CPC.

Saliente-se que é entendimento deste Juízo o fato de que a alienação de 

bens seja realizada observando-se ordem preferencial, isto é, deve a 

exequente manifestar o interesse na adjudicação, caso não opte por esta 

modalidade, deverá utilizar-se inicialmente da venda por iniciativa 

particular, sendo que, somente na sua frustração, revelar-se-á cabível a 
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expropriação judicial da coisa.

 3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149408 Nr: 8058-74.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DE ARAUJO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFTWARE PLENACORRETORA E 

INFORMÁTICA, CREDIFACIL CASA DE CRÉDITO, BV FINANCEIRA S/A - CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469A MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A MT

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Credifacil Casa de Crédito, 

brasileiro(a), Endereço: Avenida das Filgueiras, Nº 1156, Bairro: Setor 

Residencial Norte, Cidade: Sinop-MT

Requerido(a): Software Plenacorretora e Informática, CNPJ: 

05337895000178Inscrição Estadual: 28.324.813-0, brasileiro(a), Endereço: 

Rua São Remo 413, Bairro: Vilas Boas, Cidade: Campo Grande-MS

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:Código n. 149408

DESPACHO

1 – Considerando que as diversas diligências visando à citação dos réus 

restaram infrutíferas, DEFERE-SE o pedido de fls. 155. Para tanto 

EXPEÇA-SE edital com prazo de 20 (vinte) dias, seguindo-se à risca as 

formalidades do artigo 257 do CPC, consignando-se as advertências do 

despacho inicial.

2 – Em seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE.

 3 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do 

aludido dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial dos réus a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser 

intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os autos 

para tal fim.

4 – Na sequência, INTIME-SE a autora para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias.

5 – Por fim, CONCLUSOS.

6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 09 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103394 Nr: 8493-19.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENEDIN IND. E COM. DE VIDROS DE 

SEGURANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA RIBEIRO BEZERRA 

BARBOSA - OAB:12.533, SOLANGE SVERSUTH - OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt

 Certifico para os devidos e legais efeitos que transcorreu "in albis” o 

prazo para que o Requerido efetuasse o pagamento da dívida em 

execução, isto posto, intimo a parte autora para manifestar requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151020 Nr: 9838-49.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao decurso do prazo, INTIMAM-SE a parte autora, por meio de seu 

advogado para manifestar nos autos referente a composição amigável ora 

entabulada ou requerendo o que entender de direito para o efetivo 

andamento processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142949 Nr: 803-65.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE-COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

FUNC. DE INST.FIN.PÚBLICAS FEDERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILEYR AMORIM CARRIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Zileyr Amorim Carrijo, Cpf: 

78650984134, Rg: 926.437 SSP MT Filiação: José Tavares Carrijo e Isabel 

de Amorim Carrijo, data de nascimento: 13/05/1977, brasileiro(a), natural 

de Jataí-GO, casado(a), bancário, Endereço: Pode Ser Encontrado No Ou 

Na Casa da Irmã Lili, Cidade: Cáceres-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Determino que seja retificada a autuação dos autos para “Cumprimento de 

Sentença", figurando como exequente COOPERFORTE – Cooperativa de 

Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras 

Públicas Federais Ltda e como executado Zileyr Amorim Carrijo.

Intime-se a parte exequente para aportar aos autos o demonstrativo 

atualizado do débito, em 10 (dez) dias.

Em seguida, apresentado o cálculo demonstrativo do débito, intime-se a 

parte executada, por edital (art. 513, IV, do CPC), para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar a integralidade da dívida em execução, sob pena de 

aplicação de multa no percentual de 10 (dez por cento) sobre o valor 

exigido e fixação de honorários advocatícios.

Transcorrido in albis o prazo para pagamento, fixo desde já os honorários 

advocatícios devidos na fase de cumprimento de sentença em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Esgotado o prazo supra sem o pagamento, intime-se a parte exequente 

para dar andamento ao feito, em 10 (dez) dias.

Defiro o pedido formulado à fl. 102, determinando a inclusão do nome do 

executado no cadastro de inadimplentes do SERASA, devendo a 

secretaria oficiar ao referido órgão para inclusão da negativação.

Sem prejuízo, expeça-se a certidão requerida à fl. 97.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189908 Nr: 8219-79.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI DE LARA MENACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMARDO EUGENIO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:20

Resumo da Inicial:
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Descrição do Imóvel Usucapiendo:

Decisão/Despacho:Código n. 189908

DECISÃO

1 – Analisando os autos, considerando as diversas tentativas de busca 

de CPF da parte ré levadas a efeito, todas sem sucesso, aliado ao fato de 

que sem o CPF da parte este juízo também não pode diligenciar em tais 

buscas, bem como diante do teor da manifestação de fls. 45/48, 

DEFERE-SE o pedido de citação por edital da requerida.

 2 – Para tanto, CUMPRA-SE o item 3 do despacho de fl. 43.

3 – Transcorrido o prazo sem resposta, NOMEIA-SE o EMAJ (Escritório 

Modelo de Assistência Jurídica da UNEMAT) como curador especial do 

demandado Admardo Eugenio Torres, que deverá ser intimado 

pessoalmente para apresentar resposta em favor do aludido réu, no prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC.

4 - Efetuada a diligência acima, INTIME-SE a parte autora para requerer o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

5 – Na sequência, CONCLUSOS.

Cáceres/MT, 24 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192720 Nr: 9981-33.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTOPHER NASCIMENTO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834, SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO - 

OAB:16.008, VIVIANE SOUZA DO COUTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Ante ao decurso do prazo, INTIMAM-SE a parte autora, para cumprimento 

do r. despacho a seguir transcrito: "2 – Decorrido o prazo acima, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 dias, apresentar o 

requerimento administrativo com a negativa da concessão da indenização 

pretendida, sob pena de indeferimento da petição inicial por falta de 

interesse de agir, com espeque no art. 321, parágrafo único, do CPC e, 

por consequência, julgando extinto o processo sem julgamento de mérito, 

com fulcro no art. 485, VI, do mesmo Diploma Legal.

3 – INTIME-SE"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 168307 Nr: 4918-61.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY FERREIRA DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 Nos termos do art.152, VI do CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR 

AS PARTES, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para que 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 69291 Nr: 6746-39.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERMINA BARBOSA DELGADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBICA - OAB:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Código n. 69291

DECISÃO

1 – Considerando a petição e documentos de fls. 147/150, PROCEDA-SE a 

retificação da capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – 

Apolo, fazendo constar como exequente Canopus Administradora de 

Consórcios S.C Ltda. e como executado Guilhermina Barbosa Delgado da 

Silva.

2 – Na forma do artigo 513, § 2º, inciso IV, do CPC, EXPEÇA-SE edital de 

intimação para que o executado, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

integralidade da dívida em execução, sob pena de acréscimo de multa de 

10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 

10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

CERTIFIQUE-SE.

4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos para ulteriores deliberações.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 21 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65629 Nr: 3130-56.2007.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DE CABOS E SOLDADOS DO 

6º BPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRINÉIA SOFIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Ante ao decurso do prazo, INTIMAM-SE a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136552 Nr: 5763-98.2011.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MENDONÇA CINTRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLICÉRIA DE BARROS COUTO, ORLANDO 

PEREIRA DO COUTO, DACIO DO COUTO, RICARDO DO COUTO, DELCI 

DUTRA DO COUTO, LUIZ ESPERIDIÃO DO COUTO, INECIR DALTRO DO 

COUTO, FIORAVANTE CASTELIANI, DELIA DO COUTO CASTELLIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:20

Resumo da Inicial:Trata-se de ação de usucapião extraordinária ajuizada 

por Tereza Mendonça Cintra da Siva em desfavor de dos herdeiros de 

João Leite de Barros, tendo como objeto da lide o imóvel localizado na Rua 

das Maravilhas, nº 105, Bairro Cavalhada, na qual requer a procedência 

do pedido no sentido de declarar o domínio da autora sobre o imóvel 

usucapiendo determinando a transcrição da sentença no Registro Geral 

de Imóvel competente, conforme os termos do artigo 945, do Código de 

Processo Civil.

Descrição do Imóvel Usucapiendo:IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA 

MARAVILHA, Nº 105, BAIRRO CAVALHADA, CIDADE: CÁCERES-MT
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Decisão/Despacho:Código n. 136552

DECISÃO

1 – Em que pese o pleito de julgamento antecipado da lide, formulado pela 

parte autora (fls. 285/288), a verdade é que ainda pende a citação do réu 

Dácio do Couto, o qual não fora encontrado nos endereços localizados 

pelo Juízo (fls. 264, 268, 280 e 281).

Nesse ponto, a decisão de fl. 260 já havia consignado que, em caso de 

não localização dos demandados, era de ser realizada a citação editalícia.

Dessa feita, CITE-SE por edital o réu Dácio do Couto, seguindo o quanto 

determinado à fl. 260.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193311 Nr: 10353-79.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIELTON HURTADO ALBUQUERQUE LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIMEIRE DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:19226, MARCO ANTONIO CORBERLINO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a parte autora, intimada por 

meio de seus advogados, deixou transcorrer "in albis" o prazo para 

manifestação. Isso posto, INTIMAM-SE novamente, a parte autora, por 

meio de seus advogados bem como, pessoalmente, para no prazo de 05 

(cinco) dias manifestarem no processo, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195715 Nr: 867-36.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175650 Nr: 10406-94.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DANTAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:7963, ROMILDO PAIVA - OAB:13.481-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10661/O

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173426 Nr: 8800-31.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÉLIO JOÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:16.225

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162140 Nr: 9941-22.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONIAS FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, BANCO 

SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 

9708-A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 159871 Nr: 7645-27.2013.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 158920 Nr: 6654-51.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA APARECIDA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BMG S/A, 

BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766-SSP, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:15.758-A, NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:12.208-A MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 154610 Nr: 2049-62.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIL DE ALMEIDA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648 SP

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 192706 Nr: 9973-56.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NIVALDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SARTORI CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - OAB:, 

RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MARTINS ALVES - 

OAB:250.151

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 41, anote-se no sistema processual 

informatizado a suspensão do presente feito e aguarde-se o julgamento 

do processo em apenso.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000297-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE ALENCAR (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000297-33.2016.8.11.0006. AUTOR: 

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA RÉU: EDSON DE ALENCAR 1 – 

Inicialmente, considerando que, na contestação, a curadora especial 

apresentou novo endereço para tentativa de citação do réu (id. 

12127418), bem como que a localização da parte demandada, acima de 

tudo, visa assegurar o exercício pleno do devido processo legal, CITE-SE 

a parte demandada no seguinte endereço: Rua Dr. José Monteiro da Silva, 

n. 185, Jardim São Luiz, Cáceres/MT, CEP: 78200-000, observando-se os 

comandos da decisão de id. 1433628. Vale dizer que, caso inexitosa a 

diligência acima, será ratificada a citação por edital já realizada nos autos 

e os atos subsequentes. 2 – No mais, verifica-se a inércia da parte 

demandada no que toca ao cumprimento da decisão liminar. Depois, a 

parte autora noticiou a persistência dos débitos e das cobranças 

realizadas em seu nome, conforme se vê na petição e documentos de id. 

11331399, id. 11331444 e id. 11331450. Bem por isso, a fim de efetivar a 

tutela de urgência pretendida pela parte autora, como inclusive requerido 

na exordial, OFICIE-SE ao DETRAN/MT a fim de que promova, no prazo de 

15 dias, a transferência da propriedade do veículo para o nome da parte 

demandada, constando como termo da transferência, a data constante do 

contrato de compra e venda de id. 1051713 (14/05/2017), bem como dos 

débitos (IPVA, Seguro Obrigatório DPVAT, Licenciamento, Multas, dentre 

outros) relacionados ao aludido veículo a partir da data da alienação, 

comprovando nos autos. 3 – Ainda, OFICIE-SE à Secretaria de Fazendo do 

Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT, para que, no prazo de 15 dias, 

promova o cancelamento dos débitos em nome da parte autora, e, por 

conseguinte, a sua cobrança (judicial ou extrajudicial), a partir da data da 

alienação do veículo (14/05/2017), transferindo-os à parte demandada, 

tudo comprovando nos autos. 4 – Após o decurso do prazo das 

diligências acima, INTIME-SE a parte autora para manifestar no prazo de 15 

dias. 5 – Por fim, CONCLUSOS. 6 – CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 30 de maio 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004213-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PORTO FERRAZ (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004213-41.2017.8.11.0006. AUTOR: 

ALESSANDRA PORTO FERRAZ RÉU: COMPANHIA DE HABITACAO 

POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Reoportunizo a parte Autora 

manifestar sobre os termos do despacho de id. 12148325, no prazo de 15 

dias. Caceres, 30 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001902-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON HUTOSI KAWASAKI (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001902-43.2018.8.11.0006. AUTOR: 

EDIMAR ALVES PEREIRA RÉU: MILTON HUTOSI KAWASAKI Vistos, etc... 

Ante os fundamentos apresentados pelo autor (id. 13117351 e id. 

13117959) defiro a gratuidade da justiça. Cite-se e intime-se o Requerido 

para comparecer a audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhado de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 do CPC, a audiência 

deverá ser agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

O não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

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

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa 

somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa por 

ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do CPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cáceres, 30 de maio de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001463-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

ANDERSON DA SILVA COENE (EXECUTADO)

LUCIMARA DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001463-03.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: LUCIMARA DA 

SILVA SANTOS, ANDERSON DA SILVA COENE, ADMILSON PINTO DA 

SILVA Vistos etc. Antes de apreciar o requerimento retro, este Juízo 

aguarda o posicionamento do credor em relação a íntegra do despacho 

anterior, notadamente quanto a possibilidade de averbação da execução 

junto ao SERASA. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido 

o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 30 de Maio de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001830-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001830-27.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. REQUERIDO: MARIA HELENA 

DE OLIVEIRA SANTOS Vistos etc. A petição retro externa o desinteresse 

do credor em prosseguir com a demanda (que poderia prosseguir com o 

cumprimento de sentença). Assim sendo, cumpra-se o despacho 

proferido no id. 13144737 - Pág. 1, arquivando-se o feito. Cáceres/MT., 30 

de Maio de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001589-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO)

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001589-19.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MOTOS MATO 

GROSSO LTDA, MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA Vistos etc. 

Considerando a justificativa apresentada pela ré no sentido da 

necessidade em produzir a prova pericial, hei por bem deferi-la. Muito 

embora a própria causa de pedir deduzida na inicial noticia sucessivas 

manutenções na motocicleta o que por certo pode ter descaracterizado o 

seu estado inicial, verifica-se que a ré MOTO HONDA DA AMAZÔNIA 

LTDA pretende produzir a prova pericial visando demonstrar que o bem 

encontra-se atualmente em condições de uso regular. Sob tal perspectiva 

e considerando que um dos pedidos formulados na inicial é a substituição 

do bem, reputo pertinente a produção da aludida prova o que faço com 

amparo no art. 370 do Código de Processo Civil. Assim sendo, nomeio a 

Empresa REAL BRASIL CONSULTORIA, com endereço na Av. Rubens de 

Mendonça nº 1856, SL 408, Bosque da Saúde, Cuiabá, CEP 78.050-000, 
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email: contato@realbrasilconsultoria.com.br., como perito(a) nestes autos. 

Intime-a dando ciência da nomeação do encargo, preferencialmente por 

email, bem como para que apresente proposta de honorários, no prazo de 

cinco dias. Concomitante, anoto o prazo de cinco dias para que as partes 

indiquem os quesitos, bem como para que indiquem os quesitos. 

Aportando aos autos a proposta, intime-se a MOTO HONDA DA 

AMAZÔNIA LTDA a fim de que cada efetue o depósito dos honorários 

periciais. Havendo o depósito dos honorários, intime o perito para designe 

data, horário e local para início dos trabalhos e em seguida dê-se ciência 

às partes. Iniciados os trabalhos, deverá o perito entregar o laudo pericial 

no prazo de 30 (trinta) dias. No tocante as provas orais ficam desde já 

deferidas. Contudo, este Juízo deliberará acerca do prazo e quantidade de 

testemunhas, bem como a designação da audiência para esse fim, apenas 

e tão somente após a conclusão do trabalho pericial. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cáceres/MT., 30 de Maio de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000269-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUTERVANIA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000269-65.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: LUTERVANIA DO 

NASCIMENTO Vistos, etc. Analisando a planilha de valores apresentada 

pelo autor, verifico que encontra-se incorreto o valor de honorários 

advocatícios apontados, tendo em vista que sendo a condenação em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, conforme sentença proferida, o 

valor correto a título de honorários de sucumbência devidos é de 

R$635,98, já que o autor atribuiu à causa o valor de R$6.359, 89. Outrora, 

vislumbro que as custas e despesas processuais relativas alcançam o 

valor de R$1.950,75, considerando o pagamento de custas e taxa 

judiciária (R$376,85 + 123,90), diligência Oficial de Justiça (R$700,00) e 

custas da venda judicial (R$750,00). Deste modo, não prospera a 

indicação da quantia de R$5.551,13 apontados pelo autor relativo as 

custas e despesas processuais. Por fim, no que diz respeito ao valor para 

fins de purgação da mora, vislumbro que o Requerente apontou o valor de 

R$13.024,84, atualizado até 12/04/2016, conforme se extrai da planilha 

anexa à inicial. No entanto, na manifestação de id. 12122830 informou que 

o saldo devedor da Ré seria no importe da R$15.969,45. Neste rumo, muito 

embora entenda que houve evolução da dívida entre o ingresso da ação e 

data da venda do bem, quando ocorreu a satisfação do crédito, verifico 

que o Requerente não apresentou demonstrativo de atualização da dívida 

que levou ao valor indicado (id. 12122830), porquanto, deve o autor 

justificar o que o levou até o referido valor, mormente por este Juízo 

entender pertinente a restituição de eventual diferença entre o valor obtido 

com a venda judicial e a dívida existente. Sendo assim, determino que o 

autor comprove que a dívida da Requerida até a data de sua quitação 

encontrava-se no importe de R$15.969, 45, apresentando demonstrativo 

claro do valor da dívida contratual até a data de sua quitação com a venda 

judicial do bem. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. No mesmo prazo 

manifeste sobre a petição de id. Num. 13233102. Após o decurso do 

prazo, novamente concluso para análise e apuração de eventuais valores 

a serem restituídos à Ré, momento em que serão analisados os pedidos 

expostos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 31 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000391-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARCIA MARIA MOTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000391-44.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 358.194,63; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

EXECUTADO: LAZARA EUDALIA DOS SANTOS, MARCIA MARIA MOTA Na 

petição de id. Num. 12489090 a parte Exequente solicitou a penhora do 

bem dado em garantia. O imóvel indicado foi oferecido como garantia 

hipotecária cedular em terceiro grau. Na matrícula de id. Num. 4634677 - 

pag. 17 -20, além da descrição dos demais Credores hipotecários, consta 

a averbação de usufruto vitalício -RM4. Assim, antes de apreciar o pedido 

de penhora, faz-se necessário que o Exequente atenda o disposto no art. 

799, incisos I e II do CPC, requisito estes necessários, pena de ineficácia 

da alienação, nos termos do art. 804 do mesmo diploma legal, assim como 

indique o endereço do garantidor, nos termos do art. 835, § 3º. Fixo prazo 

de 15 dias. Acaso atendida tais determinações, nos termos do art. 845, § 

1º do CPC, lavre-se termo de penhora. Concomitante: - expeça-se 

mandado para intimação das Executadas, terceiro garantidor, e sendo 

casado, também o cônjuge, demais Credores Hipotecários e a Doadora 

Usufrutuária, assim como para avaliação do bem. No tocante a avaliação, 

esta deverá ser realizada por Oficial de Justiça (art. 870), devendo o 

servidor observar o disposto no art. 872/CPC quanto a elaboração do 

laudo. Com a juntada do auto de avaliação, intimem as partes para 

manifestação no prazo de 15 dias. No mesmo prazo anotado no parágrafo 

anterior, deverá o credor esclarecer se pretende adjudicar o bem 

(hipótese em que não poderá oferecer preço menor que o da avaliação – 

art. 876) ou promover a sua alienação, e nesta última hipótese se a via da 

alienação seria por iniciativa particular ou por leilão judicial. Esgotadas as 

providências acima, retorne concluso. Cáceres/MT., 31 de maio de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001786-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS DA SILVA (EXECUTADO)

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA (EXECUTADO)

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001786-08.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: ADONIAS DA SILVA, CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA, 

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR Entendo pertinente o requerimento retro. 

Nos termos do art. 139, IV defiro o requerimento formulado pelo credor (id. 

13397049) devendo o cartório providenciar a requisição das informações 

relativas aos veículos encontradas na diligência realizada na plataforma 

RENAJUD (anexo ao despacho contido no id.13134279) expedindo-se o 

necessário. Vindo as informações, intime-se o credor para tomar 

conhecimento e se manifestar no prazo de 15 dias. Reoportunizo ao 

Exequente comprovar que diligenciou no Cartório de Registro de Imóveis 

para pesquisa de bens, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. 

Cáceres/MT., 31 de Maio de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002906-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OESIO NUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

WELLINGTON NUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002906-86.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: WELLINGTON NUNES DOS SANTOS, OESIO NUNES DOS 

SANTOS, LAZARA EUDALIA DOS SANTOS Vistos, etc. Reoportunizo ao 

Exequente informar se o acordo foi cumprido no prazo de 05 dias. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres, 31 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002906-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OESIO NUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

WELLINGTON NUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002906-86.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: WELLINGTON NUNES DOS SANTOS, OESIO NUNES DOS 

SANTOS, LAZARA EUDALIA DOS SANTOS Vistos, etc. Reoportunizo ao 

Exequente informar se o acordo foi cumprido no prazo de 05 dias. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres, 31 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001563-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONSON SANTANA SATURNINO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001563-55.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR EXECUTADO: 

JHONSON SANTANA SATURNINO FERREIRA Vistos, etc. Enquanto a parte 

Credora não deixar de ser negligente e manifestar sobre os termos dos 

últimos dois despachos, deixo de apreciar o último pedido, inclusive a nova 

omissão implicará na extinção do processo. Fixo prazo de 05 dias. 

Intime-se. Cáceres, 31 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007434-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE GARCIA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY ROSA ALVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007434-32.2017.8.11.0006. AUTOR: 

GISLENE GARCIA DE FREITAS RÉU: MARLY ROSA ALVES Vistos, etc. 

Oportunizo às partes manifestarem seu interesse na produção de outras 

provas, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando sua pertinência e 

finalidade. Após o decurso do prazo retorne concluso para análise da 

preliminar, e não sendo acolhida, para saneamento do processo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 31 de maio de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003264-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH JAIVANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Não possui polo passivo (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003264-17.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: SARAH JAIVANA DA SILVA REQUERIDO: NÃO POSSUI 

POLO PASSIVO Vistos etc. Com exceção dos itens “d” e “e” postulados 

na cota ministerial retro, os demais já foram determinados pelo Juízo e 

devidamente atendidos conforme se nota por todo o conteúdo do 

processo. Os itens “d” e “e” não merecem acolhimento, pois em nada 

alteram a discussão objeto da lide, ressaltando que em caso de 

procedência, este juízo procederá comunicação da alteração/acréscimo 

do nome de família. Retorne os autos com vistas ao Ministério Público para 

manifestação em 10 dias. Por fim, retornem os autos concluso para 

sentença. Cáceres/MT., 01 de junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006992-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUBA SUPERMERCADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

JAISON NUNES CORDOVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006992-66.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: JUBA SUPERMERCADOS LTDA EXECUTADO: FLAVIO DA 

SILVA NUNES, JAISON NUNES CORDOVA Embora o Requerido Flavio não 

tenha prestado maiores esclarecimentos para justificar à ausência, o 

pedido de id. Num. 13149231 deve ser acolhido, pois vem de encontro com 

o propósito do Código de Processo Civil que privilegia a busca pela 

resolução consensual do litígio. Asssim, designe o Centro Judiciário nova 

data da audiência. Proceda a intimação da parte Autora e do Requerido 

Flávio na pessoa de seus Procuradores. Caceres, 1 de junho de 2018. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001620-73.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY REMEDIO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001620-73.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: DANIELY REMEDIO NEVES REQUERIDO: UNIAO NORTE DO 

PARANA DE ENSINO LTDA Dê-se ciência para a parte Requerida da 

pretensão de id. Num. 13326581 e retorne concluso para sentença. 

Caceres, 1 de junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004737-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004737-38.2017.8.11.0006. AUTOR: 

DULCINEIA DE MIRANDA RÉU: AVON COSMÉTICOS LTDA Esclareçam as 

partes quanto as provas que efetivamente desejam produzir, 

justificando-as, no prazo de 15 dias. Caceres, 1 de junho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003467-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO AUGUSTO TIELLET (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003467-13.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: FLAVIO AUGUSTO 

TIELLET Vistos, etc. Certo é que o art. 833, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, veda a penhora sobre salário, do que decorre a proibição 

do bloqueio eletrônico de valores dessa origem depositados em conta 

corrente. De outro lado, após detida análise da matéria, verifica-se que a 

penhora de apenas uma porcentagem da verba de natureza alimentar não 

fere o espírito do artigo supracitado. Todavia, nos caso em apreço, não 

obstante os argumentos lançados pelo executado, verifico que este não 

se desincumbiu de provar que a verba penhorada se trata de verba 

salarial, tampouco a sua natureza alimentar, não bastando para tanto 

alegações simples desprovidas de respaldo probatório. Muito embora 

tenha demonstrado o recebimento de verba salarial em conta mantida na 

instituição financeira em que ocorreu o bloqueio, acostou aos autos tão 

somente os extratos de movimentação bancária que antecedem o bloqueio 

realizado, efetivado em 23/01/2018. Os extratos acostados (ids. 

11479079, 11479101e 11479108 ) correspondem aos meses de novembro 

e dezembro, contudo, quanto ao mês de janeiro, nada trouxe o executado. 

Deste modo, não tendo o executado comprovado a natureza alimentar dos 

valores bloqueados, INDEFIRO o pedido formulado no id. 11479007. No 

mais, reoportunizo ao Exequente se manifestar quanto ao seu interesse 

no valor constrito e a averbação do crédito nos registros do Serasa, no 

prazo de 15 dias. Expeça-se mandado para penhora e avaliação de bens 

no endereço descrito na procuração de id. Num. 11479047. No prazo de 

até 20 dias demonstre o Exequente que diligenciou no Cartório de Registro 

de Imóveis para pesquisa de bens. Por ocasião do cumprimento do 

mandado, indique o Executado bens passíveis de penhora, sob pena da 

omissão configurar ato atentatório à dignidade da justiça,nos termos do 

art. 774, inciso V do CPC. Intime-se. Com o decurso do prazo, volvam-me 

conclusos os autos. Cáceres, 01 de junho de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001982-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MIRANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO DECORREU O PRAZO PARA PAGAMENTO DA 

DÍVIDA IMPULSIONAMENTO - PARTE AUTORA MANIFESTAR Certifico que 

a parte requerida apesar de devidamente citada/intimada, deixou 

transcorrer o prazo legal para efetuar o pagamento da dívida. Com efeito 

impulsiono os autos, para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que promova o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 1 de junho de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001909-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIANA FURLANETTO BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando prazo para apresentação de 

contestação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002469-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR FERNANDES DA SILVA NEGRI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002469-74.2018.8.11.0006. AUTOR: 

LUCIMAR FERNANDES DA SILVA NEGRI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Sem prejuízo de 

posterior análise das condições da ação e pressupostos processuais, e 

ainda considerando os termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres 

que instituiu a realização de audiências concentradas, recebo a inicial e 

determino o seu processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 

1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/NCPC) para 

realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, anotando no 

mandado (art. 250 NCPC) que o mesmo deverá (preferencialmente) 
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comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou Defensor Público. Caso 

o réu manifeste não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu 

prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se 

manifestar nos mesmos termos (desinteresse na autocomposição), 

conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso não seja obtida a 

autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a partir da data 

da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também advertidas de 

que a ausência injustificada na audiência de tentativa de conciliação 

importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a multa que fica 

desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do NCPC). Saliento 

que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao 

Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Cáceres/MT., 01 de Junho de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004811-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALANSON ANSELMO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004811-92.2017.8.11.0006. AUTOR: 

HALANSON ANSELMO DE LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT. As partes foram intimadas a se manifestarem 

quanto ao soeu interesse na realização de audiência concentrada. O autor 

pugnou pela designação da audiência (id. 13269581), enquanto a Ré 

requereu a realização de perícia judicial a ser realizada por instituições de 

ensino superior conveniadas ao tribunal de Justiça e apresentando 

quesitos (id. 13463768). Pois bem, indefiro o pedido da parte Ré. De outro 

lado, defiro o pedido do autor para designação de audiência concentrada. 

É sabido que existe um grande número de processos envolvendo a 

cobrança de indenização do seguro DPVAT. A audiência concentrada, 

instituída pela Portaria nº 01/2016-CEJUSC, visa, além da tentativa de 

composição amigável entre as partes, dar celeridade à tramitação destas 

demandas, bem como facilitar a realização das perícias necessárias neste 

tipo de ação, trazendo vantagens tanto ao demandante, quanto ao 

demandado. Deste modo, tendo em vista que a medida vem sendo 

realizada há algum tempo nesta Comarca, trazendo resultados 

satisfatórios, mormente porque as perícias médicas realizadas na ocisão 

da audiência concentrada são realizadas por profissionais capacitados e 

têm se mostrado muito eficiente para instruir as demandas. Sendo assim, 

ao menos por ora, não vislumbro qualquer justificativa para que seja 

realizada perícia médica apartada da audiência concentrada, 

considerando que a medida poderia gerar um gasto de energia e tempo 

desnecessário às partes e ao Judiciário, tendo em vista que, como já 

exposto, as perícias realizadas em audiência concentrada têm trazido 

resultados satisfatórios. Saliento que as partes poderão, caso queiram, 

impugnar o laudo pericial a ser apresentado, em momento oportuno, desde 

que se embasem 165de fundamentos plausíveis para tanto. Alicerçado 

nos fundamentos expostos e com fulcro no art.139, inciso V do CPC, 

determino a realização de audiência concentrada no feito, para tentativa 

de composição entre as partes, bem como avaliação médica do autor. 

Remeta estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS para designação da audiência. Sendo designada, intimem-se 

as partes da data e local de realização por meio de seus respectivos 

advogados. Atentem-se as partes à advertência contida no art. 334, §8º 

do CPC, onde o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

será reputado como ato atentatório á dignidade da justiça e ensejará a 

imposição de multa de até 2% (dois por cento) sobre a vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, valor este que será revertido 

em favor do Estado. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 01 de junho de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002821-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL, (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002821-66.2017.8.11.0006. AUTOR: 

CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA RÉU: MASSA FALIDA DO 

BANCO CRUZEIRO DO SUL, Nos termos do art. 139, inciso VIII do Código 

de Processo Civil designo o dia 25 de julho de 2018, às 13:45 horas para o 

comparecimento das partes. Ficam as partes intimadas para 

comparecimento, na pessoa de seus Procuradores. Caceres, 1 de junho 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-63 NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA

Processo Número: 1004137-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO FANCK JUNIOR (NUNCIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J EVANGELISTA SERRALHERIA - ME (NUNCIADO)

EDMIR EVANGELISTA (NUNCIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

TANIELLY PASTICK ALVES OAB - MT22359/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004137-17.2017.8.11.0006. 

NUNCIANTE: HILARIO FANCK JUNIOR NUNCIADO: EDMIR EVANGELISTA, J 

EVANGELISTA SERRALHERIA - ME Vistos etc. Dentre as provas 

solicitadas pelas partes, observa-se que tanto autor como réu 

inclinaram-se à necessidade da produção de prova pericial de modo que 

seja apurada a exata dimensão do imóvel e se há sobreposição de uma 

área em outra. As outas provas indicadas por ambas as partes são todas 

de cunho oral! Pois bem. Amparando-me no art. 370 do Código de 

Processo Civil defiro a produção das provas indicadas pelas partes. No 

que toca a realização da prova técnica, a mesma deverá ser produzida no 

primeiro momento e após a sua conclusão este Juízo designará a 

audiência para a colheita das provas orais. Para tanto, nomeio o 

Topográfo CLIBAS MORAIS DA SILVA, com endereço profissional R. 

PADRE CASSEMIRO, 653 - CENTRO - CÁCERES - MT, fone 

3223-1741como perito(a) nestes autos. Intime-se para que ciente de seu 

encargo, apresente proposta de honorários; currículo; e dados 

profissionais no prazo de 10 (dez) dias (art. 465, §2°). Apresentada a 

proposta, intimem-se novamente as partes para que efetuem o depósito 

(na proporção de 50% cada) ou impugnem a proposta (art. 465, §3°), no 

prazo de 10 dias. Concomitante, deverão as partes indicar, caso queiram, 

assistente técnico bem como os quesitos à serem respondidos pelo perito, 

sendo este o momento para também arguir o impedimento ou suspeição do 

expert (art. 465, §1°). Após efetuado o depósito dos honorários, deverá 

o(a) perito(a) ser intimado(a) para que informe, data, horário e local para a 

realização da perícia, a partir da qual terá o prazo de 30 (trinta) dias para 

a apresentação do laudo. Dentro deste período, caso tenha havido 

indicação de assistente técnico, também deverão estes apresentar seus 

respectivos pareceres. (Arts. 474, §2° 474, 477). Protocolado o laudo 

pericial em Juízo, e eventuais pareceres de possíveis assistentes técnicos 

indicados, terão as partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para se 

manifestar. Em relação às demais provas, fica ainda deferido a produção 

de prova testemunhal, depoimento pessoal das partes e prova 

documental. Fixo prazo de 15 dias para apresentação/aditamento do rol de 
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testemunhas. Intimem as partes para comparecimento à audiência, ocasião 

em que prestação depoimento pessoal, pena de confesso. Após, retorne 

concluso para novas deliberações e designação da audiência de 

instrução. Cáceres/MT., 01 de Junho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000659-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO TIELLET (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE EMBARGADA MANIFESTAR ACERCA DOS 

EMBARGOS Impulsiono os autos para intimar a parte embargada, na 

pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste com relação aos embargos opostos. Cáceres/MT, 1 de junho de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002305-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

BRUNO DE MELO MIOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE MELO MIOTTO OAB - MT0019512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TULIO AURELIO CAMPOS FONTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO)

RENATO GOMES NERY OAB - MT2051/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE REQUERIDA EFETUAR PAGAMENTO DA 

DÍVIDA Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o 

pagamento da dívida no valor total de R$ 17.895,97 reais (ID 13343803), 

sob pena de incidência de multa de 10 % e arbitramento de honorários, no 

mesmo patamar (ID 13380667). Cáceres/MT, 2 de junho de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000205-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELCIO JUNIO GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELCIO JUNIO GARCIA OAB - MT0008169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FARIA DE FAVARE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT0007672A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA CIÊNCIA DA PENHORA - 

BACENJUD PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade 

de que, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos, acerca da penhora 

negativa via Bacenjud (ID 13462468), promovendo o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 2 de junho de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003467-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO AUGUSTO TIELLET (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Nos termos 

do despacho retro (ID 13448314) impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 

dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

70,00 reais, visando o cumprimento do Mandado de Penhora e Avaliação a 

ser oportunamente expedido em face da parte demandada, observando 

para tal o endereço situado na RUA MONTE VERDE, N. 111, JARDIM 

CELESTE - II, CÁCERES/MT - ID 11479047. Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar 

o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 2 de junho de 2018 Felipe 

N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003874-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE ALCIDES VIDAL SALOME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONE PIRES SALOME OAB - 483.294.011-20 (REPRESENTANTE)

JOSE AECIO PIRES SALOME OAB - 241.118.481-68 (REPRESENTANTE)

SOLANGE PIRES SALOME DE SOUZA OAB - 161.717.481-53 

(REPRESENTANTE)

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

CILENE PIRES SALOME ROSA OAB - 293.374.021-49 (REPRESENTANTE)

ALCIDES VIDAL SALOME FILHO OAB - 452.898.911-53 

(REPRESENTANTE)

SIDNEY PIRES SALOME OAB - 378.584.241-49 (REPRESENTANTE)

SERGIO LUIZ PIRES SALOME OAB - 495.604.411-91 (REPRESENTANTE)

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - 495.874.041-49 

(REPRESENTANTE)

SIMONE PIRES SALOME CARLETO OAB - 523.335.821-20 

(REPRESENTANTE)

HENRIQUE ARRUDA SALOME OAB - 035.373.771-26 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR BACOVIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seus clientes na 

Audiência de Justificação designada para o dia 21 de junho de 2018 às 

14h00min, que será realizada na sala de audiências da 3ª Vara Cível da 

Comarca de Cáceres/MT. Cumpre informar que ficam os herdeiros 

intimados para comparecimento, na pessoa do Procurador. Fica ainda a 

cargo da parte autora intimar suas testemunhas (ID 13405213). 

Cáceres/MT, 2 de junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002104-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE DANNEMANN (AUTOR)

RENATE HELENA PEIN DANNEMANN (AUTOR)

URSULA ILSE DANNEMANN DE HARO (AUTOR)

MONICA ESTER DANNEMANN CASSIUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO CORREA MARTINS OAB - SP76944 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVICULTURA CACERES S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 12 de julho de 2018 às 

13h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 2 de junho 
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de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002293-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO)

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 30 de julho de 2018 às 

14h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 2 de junho 

de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002374-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER VITTORAZZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 6 de julho de 2018 das 8h 

às 12h, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 2 de junho 

de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

ANILTON JUNIOR POMPERMAYER (EXECUTADO)

SOLANGE CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 17 de 

julho de 2018 às 14h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 2 de junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002821-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL, (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam na 

Audiência designada para o dia 25 de julho de 2018 às 13h45min, que 

será realizada no Fórum da comarca de Cáceres/MT, na sala de 

audiências da 3ª Vara Cível. Cáceres/MT, 2 de junho de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001830-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THULIO SANTOS MOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 20 de agosto de 2018 às 

13h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 2 de junho 

de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002419-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA KAROLAYNE DA SILVA LANDIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 6 de julho de 2018 das 8h 

às 12h, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 2 de junho 

de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001075-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CALIXTO VALDECI DE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 6 de 

julho de 2018 das 8h às 12h, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 4 de junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001804-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RONDON RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 6 de julho de 2018 das 8h 

às 12h, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 4 de junho 

de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002363-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR RAMOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 6 de julho de 2018 das 8h 

ás 12h, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 4 de junho 

de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006478-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON ANTONIO SVERSUT (AUTOR)

NEIRY EGUES DELUQUE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CODEC COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CACERES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA 

IMPULSIONAMENTO PARA AUTOR MANIFESTAR Certifico que a parte 

requerida apesar de citada e intimada deixou transcorrer o prazo legal 

para apresentar manifestação defensiva. Com efeito impulsiono os autos 

com a finalidade de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado, no 

prazo de 15 dias, promova o andamento do feito, pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres/MT, 4 de junho de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 188479 Nr: 7306-97.2015.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DO Ó LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO SOARES MOTA, RAIMUNDO 

FRANCISCO DE LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT, JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - OAB:22.281 

MT, KELCIO JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 ...Dessa maneira, defiro e determino a produção das seguintes provas: a) 

depoimento pessoal da parte Autora bem como do Requerido ... b) oitiva 

das testemunhas indicadas pela autora (fl. 196), bem como das que forem 

arroladas pela parte Ré, cujo rol deverá ser indicado no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357, §4°), sendo incumbência dos respectivos 

advogados a intimação das testemunhas que arrolaram, nos termos do art. 

455 e ss. do mesmo códex. c) prova pericial consistente na realização de 

levantamento topográfico da área objeto da ação - da Autora e o imóvel 

adquirido pelo Requerido junto ao Denunciado à Lide...As despesas 

relativas à perícia deverão ser custeadas pela Requerido, único a 

pretender a realização de perícia (art. 95, CPC). Autorizo ainda a produção 

de prova documental suplementar, cuja juntada deverá ocorrer no prazo 

de 10 (dez) dias, assegurada a vista e contraditório pela parte contrária 

em quinze dias (art.437, §1º). Para a realização da perícia, nomeio como 

perito deste Juízo o Topográfo Clibas Morais da Silva, com escritório 

profissional na R. PADRE CASSEMIRO, 653 - CENTRO - CÁCERES - MT 

para atuar como perito. Intime-se o perito sobre a nomeação, devendo o 

mesmo ofertar proposta de honorários no prazo de 05 dias. Concomitante, 

deverão as partes indicar, caso queiram, assistente técnico bem como os 

quesitos à serem respondidos pelo perito, sendo este o momento para 

também arguir o impedimento ou suspeição do expert (art. 465, §1°). 

Efetuado o depósito dos honorários, deverá o perito ser intimado para que 

inicie o trabalho pericial, a partir da qual terá o prazo de 30 (trinta) dias 

para a apresentação do laudo. Dentro deste período, caso tenha havido 

indicação de assistente técnico, também deverão estes apresentar seus 

respectivos pareceres. (arts. 474, §2° 474, 477). Protocolado o laudo 

pericial em Juízo, e eventuais pareceres de possíveis assistentes técnicos 

indicados, terão as partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para se 

manifestarem. Deixo para designar a data da audiência de instrução após 

a conclusão do laudo pericial. ...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 90977 Nr: 6143-92.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA RAMOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:17095-B, JULIO CESAR RODRIGUES - OAB:6166-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA 

ALBUQUERQUE - OAB:72973, VICTOR UGO SOUSA - OAB:9611 MT, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6.487

 Cuida-se de ação na fase de cumprimento de sentença.

Realizadas diligências não esta possibilitando qualquer êxito na satisfação 

da dívida.

Frente à ausência de qualquer êxito, é de deferir o processamento da 

questão incidental em que se pretende a desconsideração da

personalidade jurídica em face da executada.

Sendo assim, cite-se os sócios descritos no extrato de fls. 426, sendo: 

PEDRO FARIAS FILHO e ADRIANE GONÇALVES ANTUNES, no endereço 

descrito em anexo, pelos Correios, para que manifestem acerca do pedido 

formulado pelo credor, no prazo de 15 dias, podendo em tal prazo 

requerer as provas que reputar pertinentes, tal como assinala o art. 135 

do Código de Processo Civil.

Ressalto que realizei buscas para identificação dos sócios, inclusive 

vinculação dos mesmos sócios com outras empresas. Tal medida faz-se 

necessária para apurar acerca da alegada existência de outras pessoas 

jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico, conforme extrato em 

anexo, a

No que toca o requerimento de fls. 424 - item 3, oportunizo a parte 

Exequente demonstrar a vinculação das demais empresas com a 

Executada.

Nos termos do art. 10 do CPC, manifestem as partes quanto a 

possibilidade de incidir a responsabilidade patrimonial em relação ás 

demais empresas descritas no relatório em anexo.

Fixo prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 194612 Nr: 283-66.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURINO DA SILVA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM IZIDORO SOUTO FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, LEANDRO LADEIA SEGATTO - OAB:20324
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da petição de fls. 102 a parte Exequente manifestou o desejo de 

adjudicar o imóvel penhorado e solicitou o cancelamento do leilão.

O pedido de adjudicação é direito subjetivo da parte.

Conforme preconiza HUMBERTO JUNIOR (2015) “adjudicação como ato de 

expropriação executiva em que o bem penhorado se transfere in natura 

para o credor, fora da arrematação”.

O pleito da adjudicação não pode ser resolvido de plano pelo juiz, sem 

respeitar o contraditório. Para tanto e nos termos do art. 876, § 1º do CPC 

determino a intimação do Executado para manifestar, acaso queira, no 

prazo de cinco dias, sobre o pedido de adjudicação, inclusive dos cálculos 

apresentados às fls. 101.

 A intimação será feita nos termos do inciso II do § 1º do art. 876 o 

Executado deverá ser efetivada por carta com aviso de recebimento, por 

não ter Advogado constituído.

Por decorrência da opção de adjudicação, fica prejudicado o leilão 

realizado. Por outro lado, é de considerar que o pedido de adjudicação foi 

realizado na véspera do leilão, tendo o Leiloeiro realizado dispêndio para 

publicidade e intimação das partes. Assim, faz jus a remuneração pelo 

trabalho já desempenhado nos exatos termos do previsto na cláusula 

"comissão da Leiloeira" - fls. 100 v, no importe correspondente a 2 % 

sobre o valor da avaliação, com ônus ao Exequente.

Comunique imediatamente o Leiloeiro, preferencialmente por telefone.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 194612 Nr: 283-66.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURINO DA SILVA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM IZIDORO SOUTO FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, LEANDRO LADEIA SEGATTO - OAB:20324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em tempo fixo Prazo de 05 (cinco) dias para o credor efetuar o 

pagamento da comissão.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 100732 Nr: 5825-75.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16.780/BA

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença transitou em julgado sem interposição de 

recurso.

Cáceres - MT, 30 de maio de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 75597 Nr: 10926-64.2008.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE CASTANHA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV DESCALVADOS LTDA, EDMILSON 

PORFIRIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GODDMAN ANDRADE SANTOS - 

OAB:13694, GRACE ALVES SILVA - OAB:15888/MT, JOSÉ RENATO DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:6557, JUSCILENE ALESSANDRA TEIXEIRA - 

OAB:12.458-E, SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS - OAB:15753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, BRUNO DE MELLO MIOTTO - OAB:19512, EDMILSON 

PORFIRIO DE CAMPOS FILHO - OAB:22799/O, GALIANA CAMPOS 

CASTRO - OAB:8858-MT, JOSÉ ANTÔNIO DUARTE ALVARES - 

OAB:3432, JULIANO ROSSI - OAB:5498/MT, LUCIANO SALLES 

CHIAPPA - OAB:11883/B OAB/MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B, MARIA FERNANDA NOVO MONTEIRO - OAB:282660, 

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT, RICARDO GOMES 

DE ALMEIDA - OAB:5985/MT

 Certifico para os devaidos e legais efeitos que não houve juntada de 

proposta de acordo. Razão pela qual, INTIMO a parte credora para tomar 

conhecimento da petição de fls.2.276/2282 e requerer o que entender 

pertinente em 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137525 Nr: 6847-37.2011.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida pessoalmente para comparecer na Defensora 

Pública e manifestar quanto o interesse no oferecimento de contestação, 

no prazo de 05 dias.

Atente-se a escrivania o endereço de fls. 142.

Por tratar-se de parte assistida pela Defensoria Pública, e sendo o pedido 

de interesse da parte Requerida, não há razão para impor a parte Autora 

custear o pagamento de diligência. Assim, conste no mandado que a 

diligência é de interesse da Requerida e é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita.

Após a juntada do mandado, proceda nova vistas para a Defensoria 

Pública.

Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000448-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO BARBOSA DE LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUITENALDO SILVA SOUZA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - PARTE EMBARGADA MANIFESTAR 

NOS AUTOS Impulsiono os autos para citar/intimar a parte embargada, na 

pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

querendo impugne/ofereça resposta nos autos. Cáceres/MT, 2 de junho 

de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000205-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELCIO JUNIO GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELCIO JUNIO GARCIA OAB - MT0008169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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etc. Nos termos do art. 9º do CPC, intime-se o devedor por meio de seu 

advogado mediante publicação no DJE para que se manifeste quanto à 

petição de id. 13243021, no prazo de 15 dias. Expeça-se o necessário 

para averbação desta ação nos cadastros de proteção ao crédito pelo 

sistema SERAJUD. Ademais, o exequente almeja que incida em desfavor 

do devedor a penhora online. No caso dos autos, entendo pertinente o 

pedido de modo que visa satisfazer crédito pendente de adimplemento. 

Ademais, o dinheiro é preferência absoluta à penhora de acordo com o 

art. 835, I do Código de Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO a 

indisponibilidade de recursos financeiros da devedora até o limite do saldo 

devedor, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil. Caso a 

diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos financeiros 

do executado, fica o mesmo intimado por meio de seu advogado (art. 854, 

§2° do CPC), caso em que poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar 

que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I 

do CPC) e/ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de seus 

ativos financeiros (art. 854, §3°, II do CPC). Em caso de rejeição ou não 

sendo apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

circunstância em que os valores permanecerão depositados em conta 

vinculada ao Juízo até o levantamento pelo credor, este último quando 

esgotados os meios de defesa (art. 854, §5° do CPC). Por outro lado, caso 

a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou insuficiente),indique 

o Credor bens passíveis de penhora. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 29 

de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003649-62.2017.8.11.0006. AUTOR: 

OSMILDO RIBEIRO DA SILVA RÉU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL SA Vistos etc. Estabelece o art. 396 do Código de Processo Civil 

o quanto segue: Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba 

documento ou coisa que se encontre em seu poder. Necessária ainda a 

transcrição do que dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil: Art. 370. 

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito. Nesse sentido, oportuna a 

transcrição dos comentários da Daniel Amorim. Senão, vejamos: “O juiz de 

ofício pode determinar a terceiros a exibição de documento ou coisa. (...) 

Quando dirigida a terceiro, além dos “poderes instrutórios”, aplica-se o 

dever do terceiro colaborar com a atividade judicial na busca da verdade, 

conforme previsto nos arts. 378 e 380, II, do NCPC. Não há ofensa ao 

princípio da inércia da jurisdição, porque o juiz não instaurará um processo 

incidental, apenas determinará, incidentalmente, a exibição de coisa ou 

documento”. (Novo código de processo civil comentado artigo por artigo. 

Editora Juspodivm: 2016. Pág. 696/697). Pois bem. Ocorre que o litígio 

insculpido no presente feito origina-se da irresignação do autor contra 

dívida havida com o réu (Banco BANRISUL) da qual alega inexistência. Por 

outro lado, o réu BANCO BANRISUL argumenta que a dívida existe em 

razão de compra de operação de empréstimo havido preteritamente entre 

o autor e a instituição financeira BRADESCO. Em razão disto, na decisão 

proferida no id. 11295732 - Pág. 2 o Juízo proferiu o seguinte comando 

que marca a data de 02/02/2018: “Oficie ao Banco Bradesco requisitando 

cópia do contrato nº 569457572 e toda documentação apresentada 

quando da contratação, especialmente comprovante de repasse do valor 

emprestado ao beneficiário. Instrua com cópia do doc. de id. Num. 

9536150 e Num. 8100437 - Pág. 5. Conste prazo de dez dias.” Foi então 

expedido o ofício de id. 11609180 - Pág. 1 o qual foi recebido no dia 

05/02/2018 conforme consta no id. 11784441 - Pág. 1. Ocorre que não 

obstante o prazo de 10 (dez) dias anotado para a resposta, até o 

momento o Banco Bradesco não respondeu ao Juízo. Assevera-se que o 

comando foi reiterado durante a audiência de instrução realizada no 

processo (id. 12908781) para o qual foi expedido novo ofício à instituição 

BRADESCO que foi recebido no dia 03/05/2018 (13145973 – pág. 1) com 

prazo de cinco dias para a resposta, mas que até o momento também não 

foi respondido. Inobstante o prazo tenha escoado, finalmente o Banco 

Bradesco apresentou resposta através do ofício de id. 13454871. Assim, 

converto o julgamento em diligência e determino a intimação das partes 

para manifestação no prazo de 15 dias, podendo para tanto, aditar as 

alegações finais e ou pleitear complementação de informação, etc ... 

Após, retornem os autos conclusos. Cáceres/MT., 31 de Maio de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito [1] Art. 139. O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária;
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006915-57.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MAURICIO TEODORO JUNIOR Vistos, 

etc. Compulsando os auto,s verifico que a dívida indicada na inicial para 

fins de purgação da mora foi atualizada até a data de 15.09.17. Outrora, 

extrai-se dos autos que o depósito para pagamento da dívida foi realizado 

tão somente em 18.12.2017. Pois bem. O valor para purgação da mora 

corresponde as parcelas vencidas e vincendas do contrato, havendo, 

ainda, a incidência de demais encargos. Nesse sentido é a redação do art. 

2º, § 1º do Decreto Lei 911/69: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora 

nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o 

proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em 

contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no 

pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao 

devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). "§ 1º O crédito a que se 

refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das 

taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente 

convencionados pelas partes.". Neste rumo, deve o valor do débito ser 

atualizado até a data do efetivo pagamento. Como no caso dos autos o 

depósito para purgação da mora foi realizado somente após 03 meses da 

data da atualização da dívida, entendo necessária a complementação do 

pagamento realizado pelo réu, considerando o valor obtido na atualização 

do débito entre a data da última atualização (15.09.2017) até a data da 

realização do depósito (18.12.2017).Sobre a diferença apurada, deverá 

ser atualizada até a data do depósito. Portanto, é pertinente o pleito de 

complementação como solicitado pelo autor (id. 12486341). Deste modo, 

intime-se o Requerido para complementar o valor depositado no prazo de 

15 dias, efetuando o pagamento da diferença obtida pela atualização do 

valor da dívida apresentado na inicial, a ser realizada a partir da última 

atualização apresentada até a efetiva data do depósito realizado para fins 

de purgação da mora e sobre a diferença, deverá ser atualizado até a 

data do depósito. Anoto que o descumprimento implicará na revogação da 

decisão que deferiu a purgação da mora. Outrora, não prospera o pedido 

de complementação das custas, despesas e honorários de honorários 

advocatícios por ora. A sucumbência é matéria reservada ao mérito, 

devendo, portanto, serem analisadas quando do julgamento da demanda. 

Sendo assim, não havendo condenação do Requerido por ora quando ao 

pagamento das verbas de sucumbência, deixo de determinar seu 

recolhimento neste momento. Intimem-se. Após o decurso do prazo, 

retorne concluso. Cumpra-se. Cáceres, 31 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000659-64.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: FLAVIO AUGUSTO TIELLET 

Vistos, etc. Cuida-se de Embargos à Execução opostos por FLÁVIO 

AUGUSTO TIELLE em face de BANCO BRADESCO S.A. Intimado a 

esclarecer quanto a possibilidade de litispendência com demanda proposta 

no Juizado Especial, o Embargante requereu a avocação do feito sob o 

argumento de conexão do processo às demais ações em tramitação neste 

Juízo, informando, ainda, se tratar de processo distinto, que versa sobre 

pedido de exibição dos documentos. Após, vieram-me conclusos os 

autos. É o sucinto relato. Decido. Inicialmente determino a retificação dos 

registros para constar Flavio Augusto Tiellet como Embargante e Banco 

Bradesco S/A como Embargado. Retifique ainda o valor da causa e a 

classe do processo, esta para embargos à execução/do devedor. Recebo 

os presentes embargos. Providencie a habilitação do Procurador do 

Embargado e a vinculação (associação) destes autos ao processo de 

execução. Após, proceda a intimação da parte Embargada, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, responda os Embargos (art. 920, I do Código de 

Processo Civil). No mais, no que diz respeito à suposta existência de 

litispendência, razão assiste ao embargante no que diz respeito a 

distinção da presente ação à de nº 1006445-26.2017.8.11.0006 proposta 

no Juizado Especial desta Comarca. Consoante o art. 337, §§1º e 2º, do 

Código de Processo Civil, ocorre litispendência quando se repete ação que 

está em curso, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir. No caso 

em apreço, vislumbro que os presentes embargos visam a discussão da 

existência do direito exequendo, enquanto a ação de exibição de 

documentos proposta (nº 1006445-26.2017.8.11.0006) destina-se 

unicamente à obtenção de documento supostamente em poder do 

Embargado para instruir uma demanda. Deste modo, cuida-se de 

demandas distintas. Neste rumo, à vista dos autos, constato ser 

necessário o reconhecimento da conexão entre a presente demanda e a 

ação de exibição de documentos, pois, ainda que se cuidem de processos 

de natureza diversa, possuem em comum a causa de pedir, na medida em 

que os embargos se opõem e discutem o crédito executado, enquanto a 

exibição de documentos pretende a disponibilização dos contratos que 

deram ensejo à execução para subsidiar demanda em que também se 

pretende a oposição à dívida, ou seja, ambas se fundamentam na 

irresignação do executado quanto à dívida exequenda. Sobre o assunto, 

NELSON NERY JUNIOR, destaca o ensinamento de JOSÉ CARLOS 

BARBOSA MOREIRA, e professa que "na verdade a lei disse menos do 

que queria, porque basta a coincidência de um só dos elementos da ação 

(partes, causa de pedir ou pedido), para que exista conexão entre duas 

ações.” (In CURSO AVANÇADO DE PROCESSO CIVIL. Teoria Geral do 

Processo e Processo de Conhecimento. Vol. 1. Editora revista dos 

tribunais. 5ª ed. Revista, atualizada e ampliada. São Paulo, 2002. p. 94-95). 

Sendo assim, amparado no art. 55 do Código de Processo Civil, entendo 

que há conexão entre a ação de exibição de documentos 

(nº1000645-80.2018.8.11.0006) e as demais ações propostas perante 

este Juízo, inclusive aos presentes embargos. Por fim, saliento que a 

reunião de ações conexas se estabelece pela prevenção. O art. 58 do 

Código de Processo Civil preceitua que havendo conexão o juiz pode 

ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam 

decididas simultaneamente, tornando-se prevento o Juízo onde foi gerado 

registro ou distribuição da petição inicial (art. 59, CPC). No caso em 

apreço, entendo que este Juízo se tornou prevento haja vista o protocolo 

da ação de execução de nº 1003467-13.2016.8.11.0006, autuada em 

14/12/2016. Ademais, todas as demais ações envolvendo as partes em 

que se discute a dívida executada encontram-se em tramitação nesta 

Vara, de modo que este Juízo já possui conhecimento amplo sobre toda a 

causa em discussão. Diante dessa situação, o Juízo da 3ª Vara Cível 

desta comarca tornou-se prevento, conforme preconiza o art. 58 do 

Código de Processo Civil, de modo que avoco à este Juízo o processo de 

nº 1006445-26.2017.8.11.0006, em tramitação no Juizado Especial desta 

Comarca, para que seja remetido a este Juízo para regular tramitação junto 

aos demais processos que envolvem as partes e a dívida em discussão. 

Oficie-se ao Juízo do Juizado Especial Cível desta Comarca comunicando 

os termos da presente decisão. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 01 de junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001287-53.2018.8.11.0006. AUTOR: 

RONALDO MARTIN FRAGA RÉU: AYMORE Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DE REVISÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ajuizada por RONALDO 

MARTINS FRAGA em face de AYMORÉ. Narra a inicial que o autor adquiriu 

com a ré um contrato de financiamentos tendo por objeto o seguinte 

veículo: “MARCA “DODGE”, MODELO “JOURNEY STX V6”, À GASOLINA, 

COR PRETA, ANO 2009 E MODELO 2010, CHASSI 3D4PG5FO5AT124267; 

e RENAVAN Nº 184359570” Afirma que o financiamento teve por objeto o 

valor de R$48.796,84 divididos em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor 

individual de R$1.695,02 ressaltando que os juros aplicados à espécie 

seriam na ordem de 2,33% ao mês e 31,78% ao ano. Em razão disto, 

teceu diversos argumentos visando a revisão do contrato, quais sejam: - 

Garantia constitucional de proteção ao consumidor; isonomia; defesa e 

proteção do consumidor; direito de petição; devido processo legal; da 

ordem constitucional e econômica; defesa do consumidor; ordem sócia e 

redução de desigualdades; - Do direito à revisão judicial dos contratos; Da 

lei da usura; Lei Federal 8.078/90 (CDC); No tocante as abusividades do 

contrato objeto da ação, ressaltou que: - Foram contados mensalmente 

capitalizados os juros compensatórios; - Houve abusividade quando fez 

incidir: - Tarifa de Cadastro: R$540,00; - Serviços de Terceiro: R$317,39; - 

Seguro Prestacional: R$1.988,25; - IOF (Imposto sobre operações 

financeiras); - Tarifa de Avaliação do bem: R$330,00. Não obstante, teceu 

considerações sobre a ilegalidade do “anatocismo”; ressaltou serem 

abusivas e ilegais as taxas de juros praticadas pela instituição financeira; 

Refutou a incidência da comissão de permanência no contrato; Lembrou 

que o contrato objeto de revisão foi formulado na forma “adesiva”; Teceu 

considerações quanto ao “spread” bancário; Reiterou a necessidade de 

declaração de nulidade das cláusulas abusivas; Ponderou inexistir 

autorização do Conselho Monetário Nacional para a instituição financeira 

requerida praticar os encargos que incidiram sobre o contrato e lembrou 

acerca dos fundamentos jurídicos que possibilitam a revisão dos 

contratos. Formulou ainda pretensão de tutela provisória de urgência no 

sentido de que em havendo abusividade no contrato, a mora deve ser 

elidida e em razão disto, deferida a manutenção da posse do veículo em 

favor do autor. Para tanto, ofereceu ainda como caução créditos oriundos 

de Requisições de Pequeno Valor de que aguarda recebimento, as quais, 

segundo o autor, importam no valor de R$56.767,53. Enfim, após tecer 

suas razões de fato e de direito, requereu o quanto segue: - Em sede de 

tutela de urgência, requereu a suspensão imediata do procedimento de 

busca e apreensão. No mérito, formulou diversas pretensões no sentido 

de que seja o contrato pactuado entre as partes devidamente revisto e 

readequado de modo a ser afastadas as cláusulas sobre as quais o autor 

acusa abusividade/ilegalidade. Com a inicial, vieram documentos. No 

primeiro momento, este Juízo ao analisar a inicial, determinou que a mesma 

fosse emendada de modo a ser corrigido o valor da causa e ser 

justificado o pedido de gratuidade da justiça (id. 12343753). O autor então 

se manifestou, promovendo a emenda à inicial no id. 12822212, 

promovendo nessa oportunidade a juntada de documentos. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE REVISÃO DE 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ajuizada por RONALDO MARTINS FRAGA em 

face de AYMORÉ. Incialmente recebo a emenda à inicial de modo que 

determino a retificação do valor da causa nos registros, bem como defiro 
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os benefícios da justiça gratuita em favor do autor. Passo a analisar o 

requerimento de tutela de urgência. Em suma, pretende o autor que seja 

SUSPENSA a ação de busca e apreensão ajuizada sob o n. 

1006933-78.2017.8.11.0006 garantindo-se em seu favor a manutenção da 

posse do veículo em questão. Pois bem. O Novo Código de Processo Civil 

estabeleceu um novo modelo de antecipação de efeitos. Em linhas gerais, 

imperiosa a leitura do art. 294 e ss. daquele códex.: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental. Art. 295. A tutela 

provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de 

custas. Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência 

do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. 

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória 

conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Art. 

297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para 

efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela 

provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da 

sentença, no que couber. Art. 298. Na decisão que conceder, negar, 

modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento 

de modo claro e preciso. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao 

juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer 

do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na 

ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela 

provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar 

o mérito. Vê-se, portanto, que o legislador insculpiu como instrumento de 

antecipação de efeitos a chamada “Tutela Provisória”, esta dividida em 

Tutelas de Urgência (também dividida em caráter cautelar ou antecipada) e 

de evidência. No que toca a chamada “Tutela Provisória de Urgência”, 

deve-se asseverar que esta será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo. (art. 300/CPC). Também estabelece a lei que 

para o deferimento da tutela provisória de urgência que, conforme o caso, 

poderá o Juízo exigir caução real ou fidejussória idônea para a efetivação 

da medida à ser deferida. Ficando vedada a concessão da tutela de 

urgência que aparentar risco de irreversibilidade. À respeito da tutela 

provisória, Daniel Amorim Assumpção Neves salienta que: “Não existe 

discricionariedade para o juiz conceder ou não a tutela provisória, ou seja, 

o Juiz não pode simplesmente escolher entre conceder ou não a tutela 

provisória imaginando que ambas as soluções serão consoantes com o 

direito. Estando preenchidos no caso concreto os requisitos legais, o juiz é 

obrigado a conceder a tutela provisória, também sendo obrigado a 

indeferi-la se acreditar que os requisitos não estão preenchidos. Será 

teratológica uma decisão na qual o juiz afirme a presença dos requisitos, 

mas, por acreditar que a melhor solução é a não concessão da tutela 

provisória, deixa de concedê-la, ou que, mesmo ausentes os requisitos, 

resolve por concedê-la por entender essa solução a mais oportuna ou 

conveniente. O Juiz tem certa liberdade na apreciação do preenchimento 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória em razão da 

utilização pelo legislador de normas abertas, com conteúdo indeterminado 

ou vago. Essa realidade é mais presente na tutela provisória de urgência, 

como se pode notar dos requisitos “elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco”> Mas também na 

tutela de evidência tem-se tal realidade, com requisitos como “abuso do 

direito de defesa “e “manifesto propósito protelatório”. Mas essa liberdade 

valorativa no preenchimento dos requisitos não se confunde com a 

liberdade em conceder ou não a tutela antecipada. A decisão está 

condicionada à atividade prévia do Juiz, na qual a sua interpretação é 

indispensável, mas está vinculada ao resultado dessa atividade.” (in 

Manual de Direito Processual Civil – Volume único. Editora JusPodivm:2016. 

Página 422). Apesar das palavras do doutrinador tendenciarem no início à 

pouca margem interpretativa do Juiz, dando azo à suposta objetividade na 

aplicação da norma processual, tal não deve ser a conclusão, porquanto o 

direito é ciência eminentemente subjetiva. Contudo, prosseguindo com a 

leitura completa do trecho acima, constata-se que o que o doutrinador 

buscou afirmar, segundo a minha interpretação, que diante da valoração 

quanto a presença dos requisitos inerentes à concessão da tutela, os 

quais devem ser valorados pelo Magistrado, não caberá a este indeferir a 

tutela, quando constatar presentes os requisitos. De fato, seria uma 

incoerência reconhecer a presença dos requisitos e indeferir o pleito! 

Portanto, atento ao que dispõe o caput do art. 300, passo a valorar os 

elementos trazidos à lume, a fim de constatar a presença da probabilidade 

do direito invocado e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo. Passamos à análise concreta dos autos. A tutela de urgência 

deve ser indeferida! Em que pese os inúmeros argumentos ventilados pelo 

autor na inicial, sobre os quais o Juízo se debruçará de modo aprofundado 

no momento oportuno (análise do mérito - sentença), deve-se salientar 

que todo o contexto da demanda resume-se na pretensa readequação do 

contrato em função de abusividade/ilegalidade acusadas pelo autor e em 

função disto, pede também que seja elidida a situação de mora. Contudo, 

imperioso destacar o que dispõe a orientação jurisprudencial do Superior 

Tribunal de Justiça acerca da questão: “A simples propositura da ação de 

revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” (Súmula 

380/STJ). Referido entendimento sumular tem sido adotado pelos 

Tribunais. Senão, vejamos: “AÇAO DE BUSCA E APREENSAO. LIMINAR. 

MERA PROPOSITURA DE AÇAO REVISIONAL DE CONTRATO INCAPAZ DE 

ELIDIR A MORA. ALEGADA COBRANÇA DE ENCARGOS INDEVIDOS NAO 

COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1. Impõe-se o deferimento da liminar 

de busca e apreensão quando há mora comprovada e não elidida pela 

mera propositura de ação revisional de contrato. 2. Da análise detida dos 

autos, a propositura de Ação de Revisão Contratual (fls. 08/20 TJ), por si 

só, não serve para elidir a mora material, tendo em vista que não houve 

comprovação da cobrança de encargos indevidos, situação que legitimava 

a propositura de ação de Busca e Apreensão, por parte da agravante. 3. 

Recurso provido.”(TJBA - Classe: Agravo de Instrumento,Número do 

Processo: 0001308-37.2015.8.05.0000, Relator (a): Humberto Nogueira, 

Quarta Câmara Cível, Publicado em: 09/11/2016) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE 

ABUSIVIDADE CONTRATUAL – MERA PROPOSITURA DA AÇÃO 

REVISIONAL NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A CONFIGURAÇÃO DA 

MORA - AGRAVO IMPROVIDO. 1. No presente caso não parecem 

razoáveis ou relevantes as alegações do agravante, pois, compulsando 

os autos, vê-se que a decisão agravada está de acordo com 

entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, pois não basta a 

alegação de abusividade contratual para afastar a caracterização da 

mora. 2. Observa-se que o julgador monocrática agiu com base na 

jurisprudência do STJ, pois, como já dito acima, o colendo tribunal entende 

que não é suficiente a alegação de abusividade ou mesmo o mero 

ajuizamento da ação revisional de contrato para afastar a configuração da 

mora. 3. Agravo de instrumento improvido.” (TJ-CE - AI: 

06247334620178060000 CE 0624733-46.2017.8.06.0000, Relator: 

CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 2ª Câmara Direito Privado, Data de 

Publicação: 04/10/2017). Com efeito, atento às ponderações do autor as 

quais, repita-se, serão objeto de apreciação aprofundada na oportunidade 

do exame do mérito, neste momento não há razões para se deferir a 

pretensão de suspensão da ação de busca e apreensão de modo que em 

sendo constatado naquela demanda o preenchimento dos requisitos do 

Dec. 911/69 deverá a mesma prosseguir em seus regulares termos, eis 

que a mera propositura da ação não é suficiente para elidir a mora 

(conforme entendimento jurisprudencial em destaque), até porque, o autor 

não nega estar inadimplente. No mais, não há que se falar em perigo de 

perecimento do direito invocado pelo autor, uma vez que, acaso 

procedente seus pedidos, e ainda que já tenha exaurido a ação de busca 

e apreensão, poderá haver as devidas compensações financeiras fruto 

na análise conjunta dos resultados de ambas as demandas (revisão do 

contrato e busca e apreensão). Dito isto – inexistindo fundamentos para o 

deferimento da tutela de urgência – irrelevante a oferta de caução do 

autor. É como decido! Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência pretendida pelo autor. Deverão, portanto, 

prosseguir a presente ação bem como a ação de busca e apreensão 

conexa, em seus regulares termos. No mais, cumpra-se na seguinte 

forma: Determino ainda que, sejam remetidos os autos ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/NCPC) para que lá 

se proceda com a tentativa de conciliação. Cite-se o réu com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, 

anotando no mandado (art. 250 NCPC) que os mesmos deverão 

(preferencialmente) comparecer ao ato acompanhados de Advogado ou 

Defensor Público. Caso os réus manifestem não ter interesse na tentativa 

de auto composição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo 

da petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse na auto 

composição), conforme redação do art. 334, §5° do NCPC. Caso não seja 

obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a partir 

da data da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também advertidas 
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de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de conciliação 

importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a multa que fica 

desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do NCPC). Saliento 

que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao 

Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Cáceres/MT, 01 de junho de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002465-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002465-37.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: LUCIMAR ALVES DA SILVA Vistos etc. Nos termos do art. 

2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para 

providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, no prazo de 

15 (quinze) dias. Acaso providencie o pagamento, desde já fica analisado 

o pedido de liminar. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o 

Requerente instruiu a inicial com a cédula de crédito bancária com 

Garantia de Alienação Fiduciária de Bens Móveis e, posteriormente, com a 

comprovação de mora do Requerido, consistente na Notificação 

Extrajudicial, conforme autoriza o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. 

Assim, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO 

liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na exordial em favor 

do Autor, o qual deverá ser depositado em nome da pessoa indicada na 

peça preambular, vez que nesta comarca inexiste depósito público. 

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar, 

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

patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse 

prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69. Cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta ação, 

para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

execução da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 172, § 2º 

do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 1º do artigo 842 do mesmo diploma legal, devendo para 

tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo necessário. Cáceres/MT., 01 

de Junho de 2018 Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007440-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS [FIDC NPL I] (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1007440-39.2017.8.11.0006. AUTOR: 

JAIR DA SILVA RÉU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS [FIDC NPL I] Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por JAIR DA 

SILVA em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS [FIDC NPL I]. Inicialmente o Juízo determinou a 

emenda da inicial a fim de que o autor comprovasse sua hipossuficiência 

econômica e também comprovasse o esgotamento da via administrativa 

(id. 10851487) a fim de que fosse comprovada a pretensão resistida. O 

autor então se manifestou no id. 11596815 - Pág. 1 apenas apresentando 

informações relativas ao pedido de justiça gratuita. O Juízo então 

determinou novamente o complemento da inicial em relação a 

demonstração da pretensão resistida (id. 12114757). Sobreveio então 

manifestação externando a irresignação da determinação do Juízo onde o 

autor sustenta a desnecessidade da comprovação da pretensão resistida 

e fundamentando sua posição em precedente da Segunda Instância (id. 

13108538). É a síntese. Decido. Este Juízo permanecerá no entendimento 

assentado no despacho inicial. Poderia o autor para fins de suprir a falta 

apontada ter comprovado a notificação extrajudicial da empresa, 

solicitando providências quanto ao suposto ilícito civil, realizado contato 

telefônico com registro do protocolo de atendimento, etc. Mas, ao que 

parece, a atitude imediata da parte foi bater às portas do Judiciário para a 

resolução da problemática, que até ao momento, nos parece estar despida 

de resistência – e não há que se exigir um pensamento diferente, na 

medida que não se tem nos autos qualquer demonstração de que a parte 

contrária tenha conhecimento da irresignação do autor. Apego-me ao 

entendimento de que a esfera cível também deve pautar-se pela 

intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo Civil 

foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos conflitos 

mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as próprias 

partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que a 

situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Ora, pela leitura do 

despacho inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento 

mínimo do autor em tentar resolver sua irresignação previamente no 

campo extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no 

cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à 

economia processual e ao interesse público. É de conhecimento público 

que a máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de processos, 

para os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos 

mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao 

contento social de modo que a sociedade permanece insatisfeita com a 

prestação jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe 

a culpa pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantenho-me firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir 

junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). É bem certo que os tribunais tem concentrado tais exigências 

em campos específicos do direito, o que não se vê com muita frequência 

no campo do direito do consumidor. Contudo, todo o caráter protecionista 

do Estatuto do Consumidor – que é legítimo e plenamente justificado – não 

pode elidir do ordenamento jurídico preceitos básicos do campo 

processual de modo que este Juízo compreende a necessidade de se 

exigir a demonstração prévia da pretensão resistida até mesmo na seara 
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consumerista – a fim de promover a salvaguarda dos fatores 

mencionados aqui no início, quais sejam, o interesse público na prestação 

jurisdicional mais eficaz. Deste modo, inexistindo a demonstração prévia 

de pretensão resistida, neste caso, é de se reputar inexistente a condição 

necessária ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de agir, de 

maneira que mantenho-me firme no que foi exposto no despacho anterior. 

E sendo este o entendimento do Juízo, como o autor não cumpriu a 

providência anotada à título de emenda da inicial, deverá incidir na espécie 

a consequência jurídica descrita no parágrafo único do art. 321 do CPC. In 

verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 

Concomitante ao dispositivo acima, pode-se afirmar ainda que a 

inobservância da exigência proposta pelo Juízo acarreta o indeferimento 

da inicial não somente pelo disposto acima, mas também à teor do art. 330, 

III do Código de Processo Civil[1] em razão da ausência de condição ao 

ajuizamento da ação (interesse de agir). É a posição deste Juízo, com a 

devida vênia aos entendimentos diversos. É como decido! Ante o exposto, 

nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único e 330, III, todos do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Ficam, em 

todo o caso, deferidos ao autor os benefícios da justiça gratuita. P. R. I. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Cáceres/MT, 30 de Maio de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito [1] Art. 330. A petição 

inicial será indeferida quando: (...) III - o autor carecer de interesse 

processual;
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006122-21.2017.8.11.0006. AUTOR: 

LUANA LEITE CENA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc LUANA LEITE CENA, qualificada nos 

autos em epígrafe, ingressou em Juízo com AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO (D.P.V.A.T.) em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, alegando, em síntese, ter sido vítima 

de acidente de trânsito no dia 17/09/2016, sofrendo na ocasião diversas 

escoriações pelo corpo e fratura que teriam resultado em invalidez 

permanente. Narrou que após ingressar com pedido na esfera 

administrativa, recebeu indenização no valor de R$2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), no entanto, 

entende devida a indenização no importe de R$9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais) razão pela qual requer o pagamento da 

diferença. Foi realizada audiência de conciliação na qual não se obteve 

composição amigável (id. 11786128). Na oportunidade, foi realizada ainda 

avaliação médica da autora, sendo acostado laudo pericial (id. 11786036). 

A Requerida apresentou contestação (id. 12129871), na qual requereu a 

extinção do feito sem resolução do mérito por carência da ação em razão 

da ausência de interesse de agir ante o pagamento da indenização na 

esfera administrativa. No mérito, defende a improcedência do pedido e 

refuta a necessidade de complementação, alegando a quitação da 

indenização na via administrativa, que teria sido realizado de acordo com a 

extensão da lesão requerendo a improcedência da demanda. 

Posteriormente, se manifestou favorável ao laudo pericial acostado. 

Impugnação à contestação no id. Por fim, vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, refuto a preliminar arguida pela Ré. O 

interesse de agir, disposto no art. 17 do CPC, pode ser traduzido na 

necessidade de se obter a tutela jurisdicional invocada na inicial através 

da demanda proposta e a adequação do pedido e a tutela. Com efeito, o 

interesse de agir ou interesse processual “surge da necessidade de obter 

através do processo a proteção ao interesse substancial” (Curso de 

Direito Processual Civil, vol. I, 10ª ed. p. 56).” No caso dos autos, ainda 

que tenha ocorrido pagamento de quantia relativa à indenização na esfera 

administrativa, o indenizado pode pleitear a diferença de valor quando não 

concordar com a quantia paga e entende que foi lesado. Porquanto, tenho 

que o interesse da autora resta configurado pela necessidade de ingresso 

da demanda em busca da tutela pretendida, qual seja, a complementação 

da indenização do seguro obrigatório. Portanto, rejeito a preliminar e passo 

análise do mérito. Cuida-se de ação de cobrança de diferença de seguro 

DPVAT proposta por LUANA LEITE CENA em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, na qual se discute se há 

diferença de valores relativos à indenização de seguro obrigatório 

(D.P.V.A.T.) a ser paga à autora. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 

6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

(D.P.V.A.T.), que visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas 

de acidentes de trânsito ocasionados por veículos que circulam em via 

terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o 

condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de 

seguro, Cavalieri doutrina: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de 

dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade civil para 

os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso 

direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 

8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, 

tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados pela 

circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o legislador, 

em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir uma 

indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que não 

haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 

6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendida, mister se faz prova inequívoca do acidente de 

trânsito, do dano causado à vítima e do nexo causal entre um e outro, e, 

de mesmo modo, que reste comprovada invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite a vítima para o trabalho. No caso em apreço, é 

inconteste que a Autora foi vítima de acidente de trânsito conforme se 

extrai do Boletim de Ocorrência e documentos médico – hospitalares que 

indicam o atendimento da autora em razão de acidente de trânsito (ids. 

10177070 e 10177103). Nos referidos documentos é possível se extrair 

que a autora foi encaminhada até o Hospital pelo Corpo de Bombeiros, 

tendo sofrido na ocasião lesões no braço. Deste modo, restou 

evidenciado o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas 

pela vítima. Não obstante, as partes não divergem quanto a ocorrência do 

acidente e lesões advindas, tendo inclusive a Requerida já efetuado 

pagamento de valor relativo à indenização do seguro obrigatório na esfera 

administrativa. Assim, o cerne do litígio diz respeito quanto a quantia paga 

na via administrativa, uma vez que o Autor entende fazer jus a 

complementação do valor recebido, enquanto a Ré defende que houve 

quitação da indenização, que teria sido paga proporcionalmente à 

extensão da lesão sofrida. Pois bem, a vítima foi submetida à avaliação 

médica conduzida pelos médicos Dr. Odenil M. França (CRM/MT 6846) e 

Dr. George S. B.Alves Lima, sendo que na referida avaliação restou 

constatado que a lesão sofrida pela autora culminou em invalidez parcial 

permanente incompleta, em razão da lesão em membro superior (id. 

11786036). Constatou que a invalidez é de natureza leve com 

repercussão de 25% (vinte e cinco por cento). Pois bem, cabe salientar 

que artigo 3º da Lei nº. 6.194/74, alterado pela Lei 11.945/2009, dispõe 

que: Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 

2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (...) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - 

no caso de invalidez permanente § 1o No caso da cobertura de que trata o 

inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a 

esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 
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conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). A aludida 

tabela apresenta os percentuais sobre a importância segurada por órgão 

ou membro lesado a serem considerados na fixação da indenização de 

seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. No caso 

em apreço, como a autora sofreu lesão no membro superior, conforme 

apontado pelo laudo pericial o segmento anatômico a ser utilizado para o 

cálculo no presente caso é especificado na tabela como “Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou uma das 

mãos”. Como no caso houve dano parcial incompleto leve, com 

repercussão de 25% (vinte e cinco por cento), o valor indenizatório a que 

faz jus a vítima é R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). No entanto, extrai-se dos autos que a autora já 

recebeu a quantia acima mencionada administrativamente. Portanto, não 

há valor de indenização remanescente a ser pago à autora, de modo que 

a demanda deve ser julgada totalmente improcedente. Ressalto que 

apesar de ao laudo não estar adstrito entendo que o mesmo essencial e 

evidencia, de maneira clara, a existência de lesão, bem como a sua 

extensão. Ademais, a avaliação foi realizada por profissionais 

capacitados, ou qualquer fato que desabone o laudo apresentado ou os 

profissionais que realizaram a avaliação, de modo que amparado na 

perícia médica produzida e demais provas constantes dos autos, julgo 

improcedente os pedidos iniciais. Diante do exposto, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial, e em 

virtude da sucumbência, condeno à autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2 do CPC. Todavia, 

como a autora é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito 

deverá ficar suspensa, nos termos do artigo 98, §3º do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se procedendo com a baixa do processo com 

as formalidades devidas. Cumpra-se. Cáceres, 30 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004011-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO LUIS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004011-64.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: PAULO SERGIO LUIS FERREIRA Vistos, etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por PORTOSEG 

S.A. – RÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de PAULO 

SÉRGIO LUIS FERREIRA, devidamente qualificados nos autos, pelas 

razões elencadas na exordial. Tramitando regularmente o feito, a parte 

autora requereu a desistência da ação com a consequente extinção do 

feito (id. 13225012 - Pág. 1). Diante da circunstância, verifico a hipótese 

de extinção do processo sem resolução do mérito, sendo desnecessária a 

manifestação da parte Requerida (Art. 485, §4º, CPC). Ante o exposto, 

homologo o pedido de desistência e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Custas já recolhidas. Intime-se. Arquive-se. Cáceres/MT., 

30 de Maio de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002907-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BELIZARIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

ANTONIA DE ARAUJO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA RAMOS DA SLVA (RÉU)

Outros Interessados:

Pedro Juscelino Cebalho (TERCEIRO INTERESSADO)

Jovi Gomes de Proença (TERCEIRO INTERESSADO)

Inácio Soares dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO)

Francisco Barbosa dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO)

João Teodoro de Matos (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002907-71.2016.8.11.0006. AUTOR: 

JONAS BELIZARIO DO NASCIMENTO, ANTONIA DE ARAUJO DO 

NASCIMENTO RÉU: VERONICA RAMOS DA SLVA Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por JONAS BELISÁRIO 

DO NASCIMENTO e ANTÔNIA DE ARAÚJO DO NASCIMENTO em face de 

ESPÓLIO DE MARIA CASSIANA DA SILVA, representada por VERÔNICA 

RAMOS DA SILVA. Em síntese, narra a inicial que na data de 04 de Julho 

de 1995 o autor e sua cônjuge adquiriu dos cedentes “Verônica Ramos da 

Silva, Berenice Sotérica da Silva Ramos, Luiz Ramos, Maximiano Ramos da 

Silva, Maria Brígida Ramos da Silva e João Santana por meio de Escritura 

Pública de Cessão de Direitos Hereditários, Doc. 03, “c” o Imóvel Rural 

situado neste município, dentro da Gleba Caiçara, constante de uma área 

de terras com denominação particular “Sítio São Jorge’”, com área total de 

30 há. 28 a. 80c. (trinta hectares, vinte e oito ares e oitenta centiares), o 

qual fica compreendido dentro do roteiro seguinte: partindo do marco M-1, 

com coordenadas local E= 100476.54, N=200581.03, segue por uma linha 

seca, com azimute verdadeiro de 138º18´44´´ e distância de 452,87 

metros, divisando neste trecho com Jovi Gomes de Proença, até alcançar 

o marco M- 2; segue por uma linha seca, com azimute verdadeiro de 

255º59´49´´ e distância de 821,61 metros, divisando neste trecho com 

Inácio Soares dos Santos, até alcançar o marco M-3; segue por uma linha 

seca, com azimute verdadeiro de 336º08´53´´ e distância de 411,86 

metros, divisando neste trecho com Francisco Barbosa dos Santos e 

Pedro Juscelino Cebalho, até alcançar o marco M-4; segue por uma linha 

seca, com azimute verdadeiro de 76º23´52´´e distância de 681,67 metros, 

divisando neste trecho com João Teodoro de Matos, até alcançar o marco 

M-1, marco inicial da marcação (Memorial descritivo elaborado por Wilson 

Roberto Martini- CREA nº 27.968/D-MG) Doc. 03.” Informou que pelo 

Referido imóvel o autor e sua cônjuge pagaram aos cedentes o valor de 

R$8.000,00. Aduz que em razão do pagamento, ficaram os autores 

sub-rogados em todos os direitos e obrigações a que os cedentes 

possuíam sobre o imóvel rural mencionado, obrigando os cedentes, por si 

e por seus herdeiros e/ou sucessores, a fazer a cessão sempre boa, 

firme e valiosa a fazer a cessão. Salientou que o negócio resultou no 

registro de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários lavrada 

perante o Cartório do 3º Ofício da Comarca de Cáceres- MT, livro n. 78, 

fls. 045/048. Acrescentou que os requerentes residem no imóvel rural, 

tendo no período promovido o pagamento de todos os impostos dele 

decorrentes e utilizam do mesmo para a sua subsistência. Explicou ainda 

que a transação noticiada ocorreu em razão do óbito de MARIA 

CASSIANA DA SILVA, que deixara um imóvel rural situado no município de 

Cáceres-MT, constante em uma área de terras com denominação “Sitio 

São Jorge” e a superfície de 99ha.99c.44c., devidamente registrado sob a 

Matrícula nº R-1-M 12935, Livro nº 2-J-3, Fls. 163 em data de 30 de 

setembro de 1982, Doc.05, a qual é genitora da Requerida VERÔNICA 

RAMOS DA SILVA que foi inventariante daquela no processo de nº 

396/88, que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT. E 

concluiu a descrição dos fatos mencionando o que adiante se transcreve: 

“Ocorre que, apesar de adquirido o imóvel citado, cujo memorial descritivo 

atualizado segue em anexo Doc. 07, bem como cumprindo as obrigações 

contratuais, inclusive o pagamento total do valor ajustado, conforme alínea 

“c” da Escritura Publica de Cessão de Direitos Hereditários, Doc. 03, os 

Requerentes encontram impossibilidade para a lavratura da escritura 

definitiva e consequente transmissão do domínio, uma vez que até a data 

de hoje não foi finalizado o processo de inventário e nem encontrado no 

cartório desta comarca do Espólio de MARIA CASSIANA DA SILVA, 
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apesar de iniciado há 27 anos. E em inúmeras buscas e pedidos de 

desarquivamento do referido processo esse causídico foi informado que o 

referido processo não foi encontrado, conforme certidões expedidas pela 

central de distribuição da Comarca de Cáceres-MT e pela gestora judiciária 

da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, Doc. 08.” Após descrever 

suas razões de fato e de direito, requereu o quanto segue: “3 – Seja 

promovida a citação/intimação das Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal para manifestarem neste feito e requererem o que entenderem 

de direito. 4 – Ao final, seja a presente ação julgada totalmente 

procedente, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, sendo outorgado aos Requerentes o título de 

domínio sobre o imóvel com área total de 30 há. 28 a. 80c. (trinta hectares, 

vinte e oito ares e oitenta centiares), registrado sob a matrícula n. 12.935, 

Livro nº 2-J-3, fls. 163, data 30 de setembro de 1982, adquirido através da 

Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários registrado no livro nº 

78, fls. 045/048 em 04/07/1995, através do instituto da adjudicação, ou, 

caso não seja possível nesta modalidade, em havendo a impossibilidade 

de se conhecer esta pretensão, de forma sucessiva, nos termos do art. 

326 do Novo Código de Processo Civil, seja concedido aos Requerentes o 

referido título através de aquisição pelo instituto do usucapião, conforme 

as razões de fato e de direito amplamente expostas.” Com a inicial, vieram 

documentos. Inicialmente o Juízo determinou a citação dos réus e a 

realização de audiência de conciliação (id. 4287658). Citada a parte ré e 

realizada a audiência de conciliação as partes entabularam acordo o qual 

consta no id. 4810878. Em posterior deliberação, o Juízo observou 

questões pendentes a serem apreciadas as quais obstariam a 

homologação do acordo naquele momento (id. 4847124). No id. 5523932 a 

parte autora promoveu a emenda da inicial a fim de indicar os 

confrontantes do imóvel objeto da ação. As Procuradorias do MUNICÍPIO, 

ESTADO e UNIÃO manifestaram no processo nos ids. 5856161, 6082130 e 

8237615, sendo que o MUNICÍPIO aduziu não ter interesse no feito e o 

ESTADO e UNIÃO solicitaram informações complementares. Após o envio 

das informações complementares, O ESTADO DE MATO GROSSO 

manifestou-se no id. 11050204 requerendo a extinção do processo por 

ausência de interesse processual dos autores. Já a UNIÃO manifestou 

não ter interesse no feito (id. 11069273). Em relação a questão preliminar 

suscitada pelo ESTADO o autor manifestou-se no id. 11754286. É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por JONAS BELISÁRIO DO 

NASCIMENTO e ANTÔNIO DE ARAÚJO em face de ESPÓLIO DE MARIA 

CASSIANA DA SILVA, representada por VERÔNICA RAMOS DA SILVA. 

Em suma, pretendem os autores a determinação de adjudicação 

compulsória do imóvel ou subsidiariamente que seja declarada a 

prescrição aquisitiva do mesmo bem. Para tanto, informou que adquiriu o 

imóvel dos herdeiros do espólio no ano de 1995 e em razão do negócio foi 

formalizada Escritura Pública de Cessão de Direitos. No tocante ao pedido 

de adjudicação compulsória, são as seguintes considerações: Como 

descrito na inicial os autores justificam sua pretensão na existência de 

Escritura Pública de cessão de direitos outorgada pelos herdeiros do 

espólio de MARIA CASSIANA DA SILVA e VERÔNICA RAMOS DA SILVA. 

Eis os herdeiros: - Verônica Ramos da Silva; - Berenice Sotérica da Silva 

Ramos; - Luiz Ramos; - Maximiano Ramos da Silva; - Maria Brígida Ramos 

da Silva; - João Santana. Da leitura da escritura pública, observa-se que 

ficou assentado os seguintes limites em decorrência da cessão: “(...) 

obrigando-se os outorgantes, por si e por seus herdeiros e/ou 

sucessores, a fazer esta cessão sempre boa, firme e valiosa, 

respondendo por sua eficaz liquidação e pondo o Cessionário a paz e a 

salvo de dúvidas ou contestações futuras, transferindo todos os direitos, 

ação, domínio e posse sobre o imóvel ora cedido, para que do mesmo 

possa o adquirente usar, gozar e livremente dispor, autorizando-o, desde 

já a se habilitar no competente inventário a ser processado nesta 

Comarca, podendo, em consequência, pleitear a adjudicação do imóvel 

que passa a possuir por força deste instrumento e, ainda, a fazer junto as 

repartições e órgãos competentes, os registros e averbações 

necessários à completa formalização desta escritura.(...) (4176980 - Pág. 

5)” Não obstante, durante a audiência de conciliação, houve o 

reconhecimento jurídico do pedido deduzido na inicial, nos seguintes 

termos: “A requerida reconhece a venda do imóvel descrito na inicial como 

Imóvel Rural situado neste município, dentro da Gleba Caiçara, constante 

de uma área de terras com denominação particular “Sítio São Jorge”, com 

área total de 30 há. 28. e 80c (trinta ares, vinte e oito ares e oitenta 

centiares), o qual fica compreendido dentro do roteiro seguinte: partindo 

do marco M-1, com coordenadas local E= 100476.54, N=200581,03, segue 

por uma linha seca, com azimute verdadeiro de 139°18’44’’ e distância de 

452,87 metros, divisando neste trecho com Jovi Gomes de Proença, até 

alcançar o marco M-2; segue por uma linha seca, com azimute verdadeiro 

de 255°59’49’’ e distância de 821,61 metros, divisando neste trecho com 

Inácio Soares dos Santos, até alcançar o Marco M-3; segue por uma linha 

seca, com azimute verdadeiro de 36°08-53’’ e distância de 411,86 metros, 

divisando neste trecho com Francisco Barbosa dos Santos e Pedro 

Juscelino Cebalho, até alcançar o marco M-4; segue por uma linha seca, 

com azimute verdadeiro de 76°23’52’’ e distância de 681,67 metros, 

divisando neste trecho com João Teodoro de Matos até alcançar o marco 

M-1, marco inicial da marcação (Memoriais descritivo elaborado por Wilson 

Roberto Martini-CREA n° 27.968/D-MG)” e se compromete a efetuar a 

transferência junto ao Cartório de Registro de Imóvel, cujas despesas 

ficarão sob a responsabilidade do Requerente Senhor Jonas Belisário do 

Nascimento.” (id. 4810878). Com efeito, diante da prova pré-constituída e 

do reconhecimento jurídico do pedido formulado pela representante do 

espólio, verifica-se a imperatividade da procedência da ação. A cessão de 

direitos hereditários reveste-se do atributo de promessa de compra e 

venda através do qual os herdeiros, antes da partilha, comprometeram-se 

por meio de escritura pública destinar parte do objeto do espólio à 

terceiros, no caso os autores! Sob tal perspectiva imperiosa a menção dos 

arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil: Art. 1.417. Mediante promessa de 

compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por 

instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de 

Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. 

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do 

promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem 

cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o 

disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a 

adjudicação do imóvel. Comentando o artigo, lecionam Nelson Nery Junior 

e Rosa Maria Andrade Nery: “Adjudicação compulsória. A “outorga de 

escritura” mencionada neste artigo é dever obrigacional do vendedor, 

quando celebrou o “compromisso de venda”. Nele fez inserir uma 

declaração de vender correspectiva à obrigação de comprar, que há de 

ser renovada de “forma” diferente, para cumprir a exigência do CC 1227. 

A adjudicação compulsória é mecanismo que tem a parte para atingir o 

desiderato natural do contrato definitivo que celebrara.” Voltando à leitura 

da Escritura Pública de cessão de direitos hereditários afere-se sobre a 

mesma as características que o tornam definitivo e irrevogável, eis que 

assim dispôs: “obrigando-se os outorgantes, por si e por seus herdeiros 

e/ou sucessores, a fazer esta cessão sempre boa, firme e valiosa, 

respondendo por sua eficaz liquidação e pondo o Cessionário a paz e a 

salvo de dúvidas ou contestações futuras, transferindo todos os direitos, 

ação, domínio e posse sobre o imóvel ora cedido” (trecho já citado acima). 

Não obstante o caminho ordinário à consolidação dos efeitos da Escritura 

Pública ser a ocorrência de partilha em sede de ação para tal fim 

(inventário), deve-se asseverar que o autor justificou em sua inicial o já 

ajuizamento da referida demanda, mas que a mesma encontra-se 

desaparecida no Juízo da Segunda Vara (vide certidão contida no id. 

4177101 - Pág. 3). Em assim sendo, havendo a Escritura Pública de 

cessão de direitos hereditários que outorgou aos autores a sucessão do 

imóvel em questão, inexistindo oposição mas expresso reconhecimento 

jurídico do pedido pela representante do espólio e havendo o direito 

subjetivo da parte autora em ver-lhe transferida a propriedade do imóvel, 

deve-se então ser julgada procedente o pedido de adjudicação 

compulsória. Por fim, ainda que o acolhimento da adjudicação compulsória 

faz de certa forma “perder o objeto” da preliminar arguida pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO (id. 11050204) que o óbice por ele ventilado referiu-se 

apenas à pretensão de usucapião – a qual não será apreciada ante o 

acolhimento do pedido anterior de adjudicação compulsória – deve-se 

mencionar que no tocante ao recolhimento do ITCD (Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doação), saliento que a sentença que julgar 

procedente a adjudicação compulsória deverá condicionar a transferência 

do imóvel ao recolhimento do aludido imposto. Para tanto, trago à colação o 

disposto no DECRETO 7.850/2002. In verbis: Art. 1º (…) - ITCD incide 

sobre: I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão 

provisória; (...) Art. 4º Ocorre o fato gerador: I - na transmissão de 

qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, 

inclusive a sucessão provisória; (...) Art. 9º A base de cálculo do imposto 

é o valor venal do bem ou direito, ou o valor do título ou crédito, transmitido 

ou doado. (...). (Destacou-se). Da leitura das disposições em destaque 
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observa-se que a incidência do ITCD não alcança a transferência de bens 

havido em relação inter vivos mas tão somente quanto a transferência 

opera-se em decorrência de óbito do proprietário do bem. Assim sendo, 

ainda que a adjudicação compulsória esteja justificada em razão de 

Escritura Pública entabulada entre vivos, há que se incidir o aludido 

imposto, posto que o bem em questão faz parte de espólio ainda não 

partilhado. Assim entendeu-se no parecer consultivo de n° 

328/2013-GCPJ/SUNOR em consulta administrativa formulada junto a 

SEFAZ/MT sobre o qual valho-me também como fundamento. Segue 

adiante o parecer: “INFORMAÇÃO Nº 328/2013 – GCPJ/SUNOR (...) Em 

síntese, depreende-se dos fatos narrados e dos documentos anexados 

ao presente processo que a consulta se refere a incidência ou não do 

ITCD na hipótese de Adjudicação Compulsória de bem imóvel (terreno), 

proferida pelo Juiz a favor da interessada (ora consulente), onde esta 

alegou que determinado terreno, que anteriormente pertencera a "X" - " de 

cujus", lhe pertencia de direito, uma vez que teria sido adquirido antes da 

morte da falecida, ou seja, ainda em vida. Segundo o Dicionário Compacto 

do Direito (Sérgio Sérvulo da Cunha) - o vocábulo adjudicação significa: 

"1. Ato ou efeito de adjudicar, que é atribuir algo a alguém. 2. Modo de 

aquisição de um direito, mediante atribuição pelo juiz." De acordo com o 

Dicionário Wikipédia, enciclopédia livre disponibilizada na internet: 

"Adjudicação é o ato judicial mediante o qual se declara e se estabelece 

que a propriedade de uma coisa (bem móvel ou bem imóvel) se transfere 

de seu primitivo dono (transmitente) para o credor (adquirente), que então 

assume sobre ela todos os direitos de domínio e posse inerentes a toda e 

qualquer alienação." Por sua vez, o mestre Durval Salge Junior conceitua 

a Adjudicação Compulsória como "ato processual determinado pelo juiz, 

por meio do qual se determina a entrega de imóvel ou outorga da escritura 

definitiva dele, ante a recusa do demandado de assim proceder" (SALGE 

Jr., Durval. Curso de Direito Imobiliário. São Paulo, Legjur, 2009, sexta 

parte, p.01.). Em resumo, pode-se dizer que o instituto da adjudicação 

compulsória nada mais é do que o reconhecimento de um direito pelo juiz; 

no caso em estudo, seria o contrato de compra e venda de um bem imóvel, 

onde foi conferido ao promitente comprador o direito à propriedade. 

Quanto à hipótese de incidência do ITCD, do momento da ocorrência do 

fato gerador e da definição da base de cálculo, os artigos 1º, 4º e 9º da 

Lei nº 7.850/2002, regulamentada pelo Decreto nº 2.125/2003, assim 

dispõem: LEI 7.850/2002 Art. 1º (…) - ITCD incide sobre: I - a sucessão 

legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória; (...) Art. 4º 

Ocorre o fato gerador: I - na transmissão de qualquer bem ou direito 

havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão 

provisória; (...) Art. 9º A base de cálculo do imposto é o valor venal do 

bem ou direito, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado. (...). 

(Destacou-se). Sobre a transmissão dos bens, o artigo 1.784 do Novo 

Código Civil dispõe que uma vez aberta a sucessão, a herança 

transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Ainda 

sobre a matéria, a professora Maria Helena Diniz, no Livro Direito Civil 

Brasileiro, 6º Volume, 20ª edição, pg. 402, diz que "com a abertura da 

sucessão, desde logo os herdeiros legítimos e testamentários recebem a 

posse e a propriedade dos bens da herança, tendo a quota ideal e 

indeterminada sobre a totalidade dos bens e direitos do espólio, ignorando 

o que lhe cabe especificamente (...)". Pelo exposto, verifica-se que a 

transmissão dos bens ocorre no momento da morte do de cujus; por 

conseguinte, o ITCD não alcança a transferência de bem imóvel inter vivos 

quando realizada a título oneroso. No caso vertente, para elucidar a 

dúvida da consulente, resta saber quando, de fato, o terreno em questão 

teria sido vendido pela autora da herança, falecida em 16/08/2008. Vale 

destacar que no processo consta anexado apenas as cópias dos 

contratos de venda efetuadas por "V" do lote ...-A para "B", em 

09/06/2006; e do lote ...-B para "A" (ora consulente), em 01/08/2006. Em 

que pese a adjudicação compulsória do bem, para efeito de se determinar 

a exigência ou não do ITCD "causa mortis" necessário se faz a 

apresentação do contrato de venda do terreno efetuada por "X". De forma 

que a definição da incidência ou não do ITCD vai depender da 

apresentação de tal documento. Com isso, se o contrato for apresentado 

e a data da realização do negócio for anterior a 16/08/2008 (data da 

morte), fica caracterizado transferência inter vivos a título oneroso, neste 

caso, tal transação estaria fora do campo de incidência ITCD "causa 

mortis", estando sujeita apenas ao tributo municipal (ITBI) como alude a 

consulente. Por outro lado, caso tal contrato não seja apresentado, mesmo 

com a adjudicação do bem, a transferência estará sujeita ao recolhimento 

do ITCD "causa mortis" por falta da comprovação da venda do imóvel 

(terreno) por parte de "X" "de cujus". É a informação, ora submetida à 

superior consideração. Gerência de Controle de Processos Judiciais da 

Superintendência de Normas da Receita Pública, em Cuiabá – MT, 08 de 

novembro de 2013. Antonio Alves da Silva FTE De acordo: Adriana 

Roberta Ricas Leite Gerente de Controle de Processos Judiciais Mara 

Sandra Rodrigues Campos Zandona Superintendente de Normas da 

Receita Pública” É como decido! Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por JONAS BELISÁRIO 

DO NASCIMENTO e ANTÔNIO DE ARAÚJO DO NASCIMENTO em face de 

ESPÓLIO DE MARIA CASSIANA DA SILVA e VERÔNICA RAMOS DA 

SILVA e em razão do exposto JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 487, I e III, alínea “a”, ambos do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário ao Cartório de Registro 

de Imóveis determinando o cumprimento da presente sentença em que 

determina a adjudicação compulsória do imóvel descrito na inicial, 

condicionada ao recolhimento das custas, emolumentos e o ITCD (Imposto 

sobre Transmissão Causa Mortis e Doação). Custas já recolhidas. P. R. 

Intimem-se (inclusive o ESTADO DE MATO GROSSO). Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se. Cáceres/MT., 30 de Maio de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002907-71.2016.8.11.0006. AUTOR: 

JONAS BELIZARIO DO NASCIMENTO, ANTONIA DE ARAUJO DO 

NASCIMENTO RÉU: VERONICA RAMOS DA SLVA Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por JONAS BELISÁRIO 

DO NASCIMENTO e ANTÔNIA DE ARAÚJO DO NASCIMENTO em face de 

ESPÓLIO DE MARIA CASSIANA DA SILVA, representada por VERÔNICA 

RAMOS DA SILVA. Em síntese, narra a inicial que na data de 04 de Julho 

de 1995 o autor e sua cônjuge adquiriu dos cedentes “Verônica Ramos da 

Silva, Berenice Sotérica da Silva Ramos, Luiz Ramos, Maximiano Ramos da 

Silva, Maria Brígida Ramos da Silva e João Santana por meio de Escritura 

Pública de Cessão de Direitos Hereditários, Doc. 03, “c” o Imóvel Rural 

situado neste município, dentro da Gleba Caiçara, constante de uma área 

de terras com denominação particular “Sítio São Jorge’”, com área total de 

30 há. 28 a. 80c. (trinta hectares, vinte e oito ares e oitenta centiares), o 

qual fica compreendido dentro do roteiro seguinte: partindo do marco M-1, 

com coordenadas local E= 100476.54, N=200581.03, segue por uma linha 

seca, com azimute verdadeiro de 138º18´44´´ e distância de 452,87 

metros, divisando neste trecho com Jovi Gomes de Proença, até alcançar 

o marco M- 2; segue por uma linha seca, com azimute verdadeiro de 

255º59´49´´ e distância de 821,61 metros, divisando neste trecho com 

Inácio Soares dos Santos, até alcançar o marco M-3; segue por uma linha 

seca, com azimute verdadeiro de 336º08´53´´ e distância de 411,86 

metros, divisando neste trecho com Francisco Barbosa dos Santos e 

Pedro Juscelino Cebalho, até alcançar o marco M-4; segue por uma linha 

seca, com azimute verdadeiro de 76º23´52´´e distância de 681,67 metros, 

divisando neste trecho com João Teodoro de Matos, até alcançar o marco 

M-1, marco inicial da marcação (Memorial descritivo elaborado por Wilson 

Roberto Martini- CREA nº 27.968/D-MG) Doc. 03.” Informou que pelo 

Referido imóvel o autor e sua cônjuge pagaram aos cedentes o valor de 

R$8.000,00. Aduz que em razão do pagamento, ficaram os autores 

sub-rogados em todos os direitos e obrigações a que os cedentes 

possuíam sobre o imóvel rural mencionado, obrigando os cedentes, por si 

e por seus herdeiros e/ou sucessores, a fazer a cessão sempre boa, 
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firme e valiosa a fazer a cessão. Salientou que o negócio resultou no 

registro de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários lavrada 

perante o Cartório do 3º Ofício da Comarca de Cáceres- MT, livro n. 78, 

fls. 045/048. Acrescentou que os requerentes residem no imóvel rural, 

tendo no período promovido o pagamento de todos os impostos dele 

decorrentes e utilizam do mesmo para a sua subsistência. Explicou ainda 

que a transação noticiada ocorreu em razão do óbito de MARIA 

CASSIANA DA SILVA, que deixara um imóvel rural situado no município de 

Cáceres-MT, constante em uma área de terras com denominação “Sitio 

São Jorge” e a superfície de 99ha.99c.44c., devidamente registrado sob a 

Matrícula nº R-1-M 12935, Livro nº 2-J-3, Fls. 163 em data de 30 de 

setembro de 1982, Doc.05, a qual é genitora da Requerida VERÔNICA 

RAMOS DA SILVA que foi inventariante daquela no processo de nº 

396/88, que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT. E 

concluiu a descrição dos fatos mencionando o que adiante se transcreve: 

“Ocorre que, apesar de adquirido o imóvel citado, cujo memorial descritivo 

atualizado segue em anexo Doc. 07, bem como cumprindo as obrigações 

contratuais, inclusive o pagamento total do valor ajustado, conforme alínea 

“c” da Escritura Publica de Cessão de Direitos Hereditários, Doc. 03, os 

Requerentes encontram impossibilidade para a lavratura da escritura 

definitiva e consequente transmissão do domínio, uma vez que até a data 

de hoje não foi finalizado o processo de inventário e nem encontrado no 

cartório desta comarca do Espólio de MARIA CASSIANA DA SILVA, 

apesar de iniciado há 27 anos. E em inúmeras buscas e pedidos de 

desarquivamento do referido processo esse causídico foi informado que o 

referido processo não foi encontrado, conforme certidões expedidas pela 

central de distribuição da Comarca de Cáceres-MT e pela gestora judiciária 

da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, Doc. 08.” Após descrever 

suas razões de fato e de direito, requereu o quanto segue: “3 – Seja 

promovida a citação/intimação das Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal para manifestarem neste feito e requererem o que entenderem 

de direito. 4 – Ao final, seja a presente ação julgada totalmente 

procedente, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, sendo outorgado aos Requerentes o título de 

domínio sobre o imóvel com área total de 30 há. 28 a. 80c. (trinta hectares, 

vinte e oito ares e oitenta centiares), registrado sob a matrícula n. 12.935, 

Livro nº 2-J-3, fls. 163, data 30 de setembro de 1982, adquirido através da 

Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários registrado no livro nº 

78, fls. 045/048 em 04/07/1995, através do instituto da adjudicação, ou, 

caso não seja possível nesta modalidade, em havendo a impossibilidade 

de se conhecer esta pretensão, de forma sucessiva, nos termos do art. 

326 do Novo Código de Processo Civil, seja concedido aos Requerentes o 

referido título através de aquisição pelo instituto do usucapião, conforme 

as razões de fato e de direito amplamente expostas.” Com a inicial, vieram 

documentos. Inicialmente o Juízo determinou a citação dos réus e a 

realização de audiência de conciliação (id. 4287658). Citada a parte ré e 

realizada a audiência de conciliação as partes entabularam acordo o qual 

consta no id. 4810878. Em posterior deliberação, o Juízo observou 

questões pendentes a serem apreciadas as quais obstariam a 

homologação do acordo naquele momento (id. 4847124). No id. 5523932 a 

parte autora promoveu a emenda da inicial a fim de indicar os 

confrontantes do imóvel objeto da ação. As Procuradorias do MUNICÍPIO, 

ESTADO e UNIÃO manifestaram no processo nos ids. 5856161, 6082130 e 

8237615, sendo que o MUNICÍPIO aduziu não ter interesse no feito e o 

ESTADO e UNIÃO solicitaram informações complementares. Após o envio 

das informações complementares, O ESTADO DE MATO GROSSO 

manifestou-se no id. 11050204 requerendo a extinção do processo por 

ausência de interesse processual dos autores. Já a UNIÃO manifestou 

não ter interesse no feito (id. 11069273). Em relação a questão preliminar 

suscitada pelo ESTADO o autor manifestou-se no id. 11754286. É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por JONAS BELISÁRIO DO 

NASCIMENTO e ANTÔNIO DE ARAÚJO em face de ESPÓLIO DE MARIA 

CASSIANA DA SILVA, representada por VERÔNICA RAMOS DA SILVA. 

Em suma, pretendem os autores a determinação de adjudicação 

compulsória do imóvel ou subsidiariamente que seja declarada a 

prescrição aquisitiva do mesmo bem. Para tanto, informou que adquiriu o 

imóvel dos herdeiros do espólio no ano de 1995 e em razão do negócio foi 

formalizada Escritura Pública de Cessão de Direitos. No tocante ao pedido 

de adjudicação compulsória, são as seguintes considerações: Como 

descrito na inicial os autores justificam sua pretensão na existência de 

Escritura Pública de cessão de direitos outorgada pelos herdeiros do 

espólio de MARIA CASSIANA DA SILVA e VERÔNICA RAMOS DA SILVA. 

Eis os herdeiros: - Verônica Ramos da Silva; - Berenice Sotérica da Silva 

Ramos; - Luiz Ramos; - Maximiano Ramos da Silva; - Maria Brígida Ramos 

da Silva; - João Santana. Da leitura da escritura pública, observa-se que 

ficou assentado os seguintes limites em decorrência da cessão: “(...) 

obrigando-se os outorgantes, por si e por seus herdeiros e/ou 

sucessores, a fazer esta cessão sempre boa, firme e valiosa, 

respondendo por sua eficaz liquidação e pondo o Cessionário a paz e a 

salvo de dúvidas ou contestações futuras, transferindo todos os direitos, 

ação, domínio e posse sobre o imóvel ora cedido, para que do mesmo 

possa o adquirente usar, gozar e livremente dispor, autorizando-o, desde 

já a se habilitar no competente inventário a ser processado nesta 

Comarca, podendo, em consequência, pleitear a adjudicação do imóvel 

que passa a possuir por força deste instrumento e, ainda, a fazer junto as 

repartições e órgãos competentes, os registros e averbações 

necessários à completa formalização desta escritura.(...) (4176980 - Pág. 

5)” Não obstante, durante a audiência de conciliação, houve o 

reconhecimento jurídico do pedido deduzido na inicial, nos seguintes 

termos: “A requerida reconhece a venda do imóvel descrito na inicial como 

Imóvel Rural situado neste município, dentro da Gleba Caiçara, constante 

de uma área de terras com denominação particular “Sítio São Jorge”, com 

área total de 30 há. 28. e 80c (trinta ares, vinte e oito ares e oitenta 

centiares), o qual fica compreendido dentro do roteiro seguinte: partindo 

do marco M-1, com coordenadas local E= 100476.54, N=200581,03, segue 

por uma linha seca, com azimute verdadeiro de 139°18’44’’ e distância de 

452,87 metros, divisando neste trecho com Jovi Gomes de Proença, até 

alcançar o marco M-2; segue por uma linha seca, com azimute verdadeiro 

de 255°59’49’’ e distância de 821,61 metros, divisando neste trecho com 

Inácio Soares dos Santos, até alcançar o Marco M-3; segue por uma linha 

seca, com azimute verdadeiro de 36°08-53’’ e distância de 411,86 metros, 

divisando neste trecho com Francisco Barbosa dos Santos e Pedro 

Juscelino Cebalho, até alcançar o marco M-4; segue por uma linha seca, 

com azimute verdadeiro de 76°23’52’’ e distância de 681,67 metros, 

divisando neste trecho com João Teodoro de Matos até alcançar o marco 

M-1, marco inicial da marcação (Memoriais descritivo elaborado por Wilson 

Roberto Martini-CREA n° 27.968/D-MG)” e se compromete a efetuar a 

transferência junto ao Cartório de Registro de Imóvel, cujas despesas 

ficarão sob a responsabilidade do Requerente Senhor Jonas Belisário do 

Nascimento.” (id. 4810878). Com efeito, diante da prova pré-constituída e 

do reconhecimento jurídico do pedido formulado pela representante do 

espólio, verifica-se a imperatividade da procedência da ação. A cessão de 

direitos hereditários reveste-se do atributo de promessa de compra e 

venda através do qual os herdeiros, antes da partilha, comprometeram-se 

por meio de escritura pública destinar parte do objeto do espólio à 

terceiros, no caso os autores! Sob tal perspectiva imperiosa a menção dos 

arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil: Art. 1.417. Mediante promessa de 

compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por 

instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de 

Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. 

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do 

promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem 

cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o 

disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a 

adjudicação do imóvel. Comentando o artigo, lecionam Nelson Nery Junior 

e Rosa Maria Andrade Nery: “Adjudicação compulsória. A “outorga de 

escritura” mencionada neste artigo é dever obrigacional do vendedor, 

quando celebrou o “compromisso de venda”. Nele fez inserir uma 

declaração de vender correspectiva à obrigação de comprar, que há de 

ser renovada de “forma” diferente, para cumprir a exigência do CC 1227. 

A adjudicação compulsória é mecanismo que tem a parte para atingir o 

desiderato natural do contrato definitivo que celebrara.” Voltando à leitura 

da Escritura Pública de cessão de direitos hereditários afere-se sobre a 

mesma as características que o tornam definitivo e irrevogável, eis que 

assim dispôs: “obrigando-se os outorgantes, por si e por seus herdeiros 

e/ou sucessores, a fazer esta cessão sempre boa, firme e valiosa, 

respondendo por sua eficaz liquidação e pondo o Cessionário a paz e a 

salvo de dúvidas ou contestações futuras, transferindo todos os direitos, 

ação, domínio e posse sobre o imóvel ora cedido” (trecho já citado acima). 

Não obstante o caminho ordinário à consolidação dos efeitos da Escritura 

Pública ser a ocorrência de partilha em sede de ação para tal fim 

(inventário), deve-se asseverar que o autor justificou em sua inicial o já 

ajuizamento da referida demanda, mas que a mesma encontra-se 
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desaparecida no Juízo da Segunda Vara (vide certidão contida no id. 

4177101 - Pág. 3). Em assim sendo, havendo a Escritura Pública de 

cessão de direitos hereditários que outorgou aos autores a sucessão do 

imóvel em questão, inexistindo oposição mas expresso reconhecimento 

jurídico do pedido pela representante do espólio e havendo o direito 

subjetivo da parte autora em ver-lhe transferida a propriedade do imóvel, 

deve-se então ser julgada procedente o pedido de adjudicação 

compulsória. Por fim, ainda que o acolhimento da adjudicação compulsória 

faz de certa forma “perder o objeto” da preliminar arguida pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO (id. 11050204) que o óbice por ele ventilado referiu-se 

apenas à pretensão de usucapião – a qual não será apreciada ante o 

acolhimento do pedido anterior de adjudicação compulsória – deve-se 

mencionar que no tocante ao recolhimento do ITCD (Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doação), saliento que a sentença que julgar 

procedente a adjudicação compulsória deverá condicionar a transferência 

do imóvel ao recolhimento do aludido imposto. Para tanto, trago à colação o 

disposto no DECRETO 7.850/2002. In verbis: Art. 1º (…) - ITCD incide 

sobre: I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão 

provisória; (...) Art. 4º Ocorre o fato gerador: I - na transmissão de 

qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, 

inclusive a sucessão provisória; (...) Art. 9º A base de cálculo do imposto 

é o valor venal do bem ou direito, ou o valor do título ou crédito, transmitido 

ou doado. (...). (Destacou-se). Da leitura das disposições em destaque 

observa-se que a incidência do ITCD não alcança a transferência de bens 

havido em relação inter vivos mas tão somente quanto a transferência 

opera-se em decorrência de óbito do proprietário do bem. Assim sendo, 

ainda que a adjudicação compulsória esteja justificada em razão de 

Escritura Pública entabulada entre vivos, há que se incidir o aludido 

imposto, posto que o bem em questão faz parte de espólio ainda não 

partilhado. Assim entendeu-se no parecer consultivo de n° 

328/2013-GCPJ/SUNOR em consulta administrativa formulada junto a 

SEFAZ/MT sobre o qual valho-me também como fundamento. Segue 

adiante o parecer: “INFORMAÇÃO Nº 328/2013 – GCPJ/SUNOR (...) Em 

síntese, depreende-se dos fatos narrados e dos documentos anexados 

ao presente processo que a consulta se refere a incidência ou não do 

ITCD na hipótese de Adjudicação Compulsória de bem imóvel (terreno), 

proferida pelo Juiz a favor da interessada (ora consulente), onde esta 

alegou que determinado terreno, que anteriormente pertencera a "X" - " de 

cujus", lhe pertencia de direito, uma vez que teria sido adquirido antes da 

morte da falecida, ou seja, ainda em vida. Segundo o Dicionário Compacto 

do Direito (Sérgio Sérvulo da Cunha) - o vocábulo adjudicação significa: 

"1. Ato ou efeito de adjudicar, que é atribuir algo a alguém. 2. Modo de 

aquisição de um direito, mediante atribuição pelo juiz." De acordo com o 

Dicionário Wikipédia, enciclopédia livre disponibilizada na internet: 

"Adjudicação é o ato judicial mediante o qual se declara e se estabelece 

que a propriedade de uma coisa (bem móvel ou bem imóvel) se transfere 

de seu primitivo dono (transmitente) para o credor (adquirente), que então 

assume sobre ela todos os direitos de domínio e posse inerentes a toda e 

qualquer alienação." Por sua vez, o mestre Durval Salge Junior conceitua 

a Adjudicação Compulsória como "ato processual determinado pelo juiz, 

por meio do qual se determina a entrega de imóvel ou outorga da escritura 

definitiva dele, ante a recusa do demandado de assim proceder" (SALGE 

Jr., Durval. Curso de Direito Imobiliário. São Paulo, Legjur, 2009, sexta 

parte, p.01.). Em resumo, pode-se dizer que o instituto da adjudicação 

compulsória nada mais é do que o reconhecimento de um direito pelo juiz; 

no caso em estudo, seria o contrato de compra e venda de um bem imóvel, 

onde foi conferido ao promitente comprador o direito à propriedade. 

Quanto à hipótese de incidência do ITCD, do momento da ocorrência do 

fato gerador e da definição da base de cálculo, os artigos 1º, 4º e 9º da 

Lei nº 7.850/2002, regulamentada pelo Decreto nº 2.125/2003, assim 

dispõem: LEI 7.850/2002 Art. 1º (…) - ITCD incide sobre: I - a sucessão 

legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória; (...) Art. 4º 

Ocorre o fato gerador: I - na transmissão de qualquer bem ou direito 

havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão 

provisória; (...) Art. 9º A base de cálculo do imposto é o valor venal do 

bem ou direito, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado. (...). 

(Destacou-se). Sobre a transmissão dos bens, o artigo 1.784 do Novo 

Código Civil dispõe que uma vez aberta a sucessão, a herança 

transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Ainda 

sobre a matéria, a professora Maria Helena Diniz, no Livro Direito Civil 

Brasileiro, 6º Volume, 20ª edição, pg. 402, diz que "com a abertura da 

sucessão, desde logo os herdeiros legítimos e testamentários recebem a 

posse e a propriedade dos bens da herança, tendo a quota ideal e 

indeterminada sobre a totalidade dos bens e direitos do espólio, ignorando 

o que lhe cabe especificamente (...)". Pelo exposto, verifica-se que a 

transmissão dos bens ocorre no momento da morte do de cujus; por 

conseguinte, o ITCD não alcança a transferência de bem imóvel inter vivos 

quando realizada a título oneroso. No caso vertente, para elucidar a 

dúvida da consulente, resta saber quando, de fato, o terreno em questão 

teria sido vendido pela autora da herança, falecida em 16/08/2008. Vale 

destacar que no processo consta anexado apenas as cópias dos 

contratos de venda efetuadas por "V" do lote ...-A para "B", em 

09/06/2006; e do lote ...-B para "A" (ora consulente), em 01/08/2006. Em 

que pese a adjudicação compulsória do bem, para efeito de se determinar 

a exigência ou não do ITCD "causa mortis" necessário se faz a 

apresentação do contrato de venda do terreno efetuada por "X". De forma 

que a definição da incidência ou não do ITCD vai depender da 

apresentação de tal documento. Com isso, se o contrato for apresentado 

e a data da realização do negócio for anterior a 16/08/2008 (data da 

morte), fica caracterizado transferência inter vivos a título oneroso, neste 

caso, tal transação estaria fora do campo de incidência ITCD "causa 

mortis", estando sujeita apenas ao tributo municipal (ITBI) como alude a 

consulente. Por outro lado, caso tal contrato não seja apresentado, mesmo 

com a adjudicação do bem, a transferência estará sujeita ao recolhimento 

do ITCD "causa mortis" por falta da comprovação da venda do imóvel 

(terreno) por parte de "X" "de cujus". É a informação, ora submetida à 

superior consideração. Gerência de Controle de Processos Judiciais da 

Superintendência de Normas da Receita Pública, em Cuiabá – MT, 08 de 

novembro de 2013. Antonio Alves da Silva FTE De acordo: Adriana 

Roberta Ricas Leite Gerente de Controle de Processos Judiciais Mara 

Sandra Rodrigues Campos Zandona Superintendente de Normas da 

Receita Pública” É como decido! Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por JONAS BELISÁRIO 

DO NASCIMENTO e ANTÔNIO DE ARAÚJO DO NASCIMENTO em face de 

ESPÓLIO DE MARIA CASSIANA DA SILVA e VERÔNICA RAMOS DA 

SILVA e em razão do exposto JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 487, I e III, alínea “a”, ambos do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário ao Cartório de Registro 

de Imóveis determinando o cumprimento da presente sentença em que 

determina a adjudicação compulsória do imóvel descrito na inicial, 

condicionada ao recolhimento das custas, emolumentos e o ITCD (Imposto 

sobre Transmissão Causa Mortis e Doação). Custas já recolhidas. P. R. 

Intimem-se (inclusive o ESTADO DE MATO GROSSO). Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se. Cáceres/MT., 30 de Maio de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001674-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ANDRE CAMPOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001674-68.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: NELSON ANDRE 

CAMPOS OLIVEIRA HOMOLOGO o pedido de desistência. JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso 

VIII do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. Intime-se. Após, 

arquive-se, independentemente do trânsito em julgado. Caceres, 1 de 

junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001532-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL DOS SANTOS LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO movida por JOVENIL DOS SANTOS 

LOPES contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em 

razão de suposta sequela decorrente de acidente de trabalho. Com a 

inicial, veio documentação. Decisão recebendo a peça inicial e indeferindo 

a liminar pleiteada (Id: 4463053). Contestação (Id: 4776282). Audiência de 

conciliação realizada e prejudicada em razão de ausência do Instituto 

requerido (Id: 5605520). Decisão deferindo a produção de prova pericial 

(Id: 7645072). O requerente foi intimado para a perícia médica designada 

(Id: 9405444), contudo não compareceu, conforme informação 

apresentada pelo perito (Id: 9932253). Certidão do Oficial de Justiça 

informando que o Autor foi devidamente intimado, conforme determinado, 

para justificar sua ausência na perícia agendada (Id: 12663745). O 

requerente deixou decorrer o prazo para manifestação, conforme certidão 

carreada aos autos (Id: 13233361). Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. O feito encontra-se apto a sentença. 

Versam os autos sobre pedido de CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO movida por JOVENIL DOS SANTOS 

LOPES contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em 

razão de suposta sequela decorrente de acidente de trabalho. Alega que 

em razão do acidente ocorrido em 18/07/2012 teve afastamento de suas 

atividades laborais, sendo-lhe concedido em 03/08/2012 o benefício de 

Auxílio-Doença por acidente de trabalho. Menciona que, após o ocorrido, 

passou por diversas consultas e exames médicos, cujos resultados 

diagnosticaram Hemorragia Vítrea (Sangramento no vítreo em olho direito). 

Relata que mesmo diante dessa situação o Instituto requerido indeferiu em 

13/10/2013 seu pedido de prorrogação do Auxílio, ao argumento de que o 

Autor estava capacitado para o retorno ao trabalho. Conquanto, apesar do 

indeferimento, o requerente afirma que o acidente deixou sequelas que 

reduziram sua capacidade laborativa e que faz jus ao benefício de 

auxilio-acidente. Diante disso, volve-se perante este Juízo pugnando pelo 

reconhecimento de seu direito. No mérito, é o caso de improcedência dos 

pedidos. Dos autos, nota-se que o requerente não conseguiu demonstrar 

a veracidade de suas alegações se limitou simplesmente a narrar fatos 

sem apresentar provas que condizem com tais informes. É que muito 

embora tenha juntado nos autos a Comunicação de Acidente de Trabalho 

(Id: 1966073), algumas receitas, exames e atestados médicos (Id: 

1966091), tais documentos não se mostram suficientes para comprovar a 

incapacidade laborativa do requerente. Isso porque, tratando-se de ações 

previdenciárias decorrente de acidente de trabalho, faz-se necessário à 

realização de perícia médica a fim de verificar a eventual incapacidade do 

requerente, se total ou parcial e permanente ou temporária e se esta 

resultou em perda ou redução da capacidade laborativa, portanto, 

imprescindível referido meio de prova. Pertinente mencionar que foi 

devidamente oportunizado ao postulante a realização dessa perícia, 

inclusive com o agendamento e posterior intimação do mesmo para 

apresentar-se ao ato, tudo com vistas a assegurar o contraditório e a 

ampla defesa, contudo, o mesmo não compareceu, tampouco justificou 

sua ausência, consoante informações prestadas pelo perito (Id: 9932253) 

e depois pelo oficial de justiça (Id: 12663745), deixando, desse modo, 

operar a preclusão de seu direito de produzir a aludida prova. Nesse 

sentido, colha-se do entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: Ementa: PREVIDENCIÁRIO - AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ACIDENTE DE TRABALHO - 

CONVERSÃO DE AUXILIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

– NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA – PRECLUSÃO 

DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL 

POR OUTROS MEIOS - RECURSO IMPROVIDO. 1. Em matéria acidentária, 

imprescindível à realização da perícia para a comprovação da invalidez 

permanente do Apelante, de forma a aferir se se trata de incapacidade 

total ou parcial, ou permanente, bem como da redução funcional, por meio 

da análise acerca do grau de incapacidade e respectivo percentual. 2. 

Desta forma, o não comparecimento do autor à perícia médica, sem 

justificativa, implica na preclusão da prova, com a improcedência da ação. 

3. Constata-se inviável a conclusão da incapacidade total e permanente do 

Apelante, por se tratar de segurado especialmente jovem, cuja 

documentação acostada aos autos, diversamente do informado na inicial, 

além da atividade rurícula, aponta que laborou como comerciário, o que 

torna demonstra, a priori, a possibilidade de reabilitação para o exercício 

de outras atividades. 4. Recurso improvido. (Ap 145776/2014, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 23/02/2016, Publicado no DJE 02/03/2016 É assim também: Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO. 

PRECLUSÃO DA PROVA. NECESSIDADE DO JULGAMENTO DO MÉRITO. 

AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL EM RELAÇÃO AO 

ALEGADO MAL COLUNAR POR INÉRCIA DO OBREIRO E DO SEU 

PATRONO. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Tendo o advogado da 

parte sido, inequivocamente, cientificado de que deveria comunicar o seu 

constituinte o dia, local e hora designados para a realização de várias 

perícias judiciais, deveria ter adotado a providência determinada. A inércia 

ensejou a decretação da preclusão da prova pericial. ACIDENTE DO 

TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DISACUSIA. NÃO 

RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO À PRÓPRIA SAÚDE E AO 

TRABALHO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. O 

TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À BENESSE ACIDENTÁRIA. RECURSO DO 

AUTOR IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO Processo APL 

02583013520048260577 SP 0258301-35.2004.8.26.0577. Orgão Julgador 

16ª Câmara de Direito Público. Publicação 10/03/2015. Julgamento 10 de 

Março de 2015. Relator: Valdecir José do Nascimento Vale dizer ainda que 

o próprio Código de Processo Civil é cristalino ao dispor em seu art. 373 

que incumbe ao Autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de 

seu direito. Ou seja, cabe a ele provar que seus argumentos são 

verdadeiros, não bastando apenas simples alegações na peça inicial. Veja 

a expressa redação do citado dispositivo: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;” Colha-se 

da jurisprudência: ACIDENTE DE TRABALHO. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA. 

NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 

PROVA PERICIAL. Cabe à parte autora o ônus de comprovar os fatos 

constitutivos de seu direito, consoante o art. 373, I, do CPC/2015. Na 

hipótese, não há comprovação de dificuldade ou impedimento da atividade 

laboral. Necessidade de as partes colaborarem para a solução do litígio. 

Não há elementos de prova que sustentem as alegações da parte autora. 

Parte autora que não compareceu à perícia. Ausência imotivada. Matéria 

preclusa. Apelação não provida. (Apelação Cível Nº 70075608448, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, 

Julgado em 01/03/2018). Assim, não estando comprovada nos autos a 

alegada incapacidade para o trabalho, a improcedência total dos pedidos é 

medida que se impõe. Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, 

nos termos do art. 487, I CPC/2015; b) Processo não sujeito ao reexame 

necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; c) Sem custas 

e sem honorários, em razão da gratuidade de Justiça; d) Publique-se. 

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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154705 Nr: 2163-98.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, SIMP Nº 

006345-012/2010

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Certifico que estes autos foram remetidos à Procuradoria Geral do 

Município e até a presente data não houve devolução. Assim, nos termos 

do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, 

art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Procurador Geral do Município para que no prazo de 3 

(três) dias os devolvam a esta Escrivania.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto
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 Cod. Proc.: 23777 Nr: 36-42.2003.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL SPORTES MAGAZINE IMP. E EXP. 

LTDA, MÁRIO GRACINDO MARQUES GARCIA, LENI PAESANO MARQUES 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - OAB:2394 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente em 14.03.2018 e até a presente data 

NÃO os devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC 

c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo 

presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Excelentíssimo 

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 24719 Nr: 912-94.2003.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUJASTO ROSA DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente em 16.04.2018 e até a presente data 

NÃO os devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC 

c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo 

presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Excelentíssimo 

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 41172 Nr: 6301-26.2004.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA CARLOMAGANO 

MOLINARI - OAB:6.564-A, JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:6557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente em 24.04.2018 e até a presente data 

NÃO os devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC 

c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo 

presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Excelentíssimo 

Procurador Geral do Município de Cáceres/MT para que no prazo de 3 

(três) dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 29729 Nr: 4797-19.2003.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISMAR BATISTA DE MENESES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente em 21.03.2018 e até a presente data 

NÃO os devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC 

c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo 

presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Excelentíssimo 

Procurador Geral do Município de Cáceres/MT para que no prazo de 3 

(três) dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 66752 Nr: 4251-22.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ & CASTARDELO LTDA, MARIA 

APARECIDA DA SILVA QUEIROZ, JOSÉ FALHEIROS GATARDELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente em 31.03.2018 e até a presente data 

NÃO os devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC 

c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo 

presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Excelentíssimo 

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 62425 Nr: 8713-56.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPELCO COM. E IMP. DE ELET. DOMÉSTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente em 12.04.2018 e até a presente data 

NÃO os devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC 

c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo 

presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Excelentíssimo 

Procurador Geral do Município de Cáceres/MT para que no prazo de 3 

(três) dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 62334 Nr: 8515-19.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente em 01.04.2018 e até a presente data 

NÃO os devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC 

c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo 

presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Excelentíssimo 

Procurador Geral do Município de Cáceres/MT para que no prazo de 3 

(três) dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 86620 Nr: 2152-11.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15.140/MT, LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:, 

RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985 - OAB/MT

 Avoco o feito para complementar o despacho anterior. ... É de registrar 

que tal temática esta por demais sedimentada nos Tribunais Superiores 

sobre a aplicabilidade da lei em análise para os agentes políticos. ... Sendo 

assim, refuto a preliminar de inadequação da via eleita. Em relação ao 

pedido de nulidade das provas também não assiste razão ao Requerido. 

Depreende que as provas apresentadas foram extraídas de procedimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 99 de 823



que tramitou na Justiça Eleitoral ajuizado em desfavor do próprio 

Requerido relativo a representação for suposta propaganda eleitoral 

irregular. Ora, tratando da exordial das mesmas provas produzidas em 

feito em que o Requerido foi parte, inclusive teve ampla e restrita 

possibilidade de defender, não há o que se falar em qualquer nulidade. 

Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou que as garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório não são aplicáveis na 

fase do inquérito civil, de natureza administrativa, caráter pré-processual 

e que somente se destina à colheita de informações para propositura da 

ação civil pública. Nesse sentido: ... Rejeito, assim, as preliminares. No que 

tange ao mérito, o ponto controvertido é apurar se à imputação atribuída 

ao Requerido tem adequação ou não às sanções da lei de improbidade 

administrativa. Para apurar, visando ter maiores subsídios e proporcionar 

à ampla defesa, é de deferir a prova testemunhal pleiteada pelo Requerido 

e depoimento pessoal como já assinalado anteriormente. Fica ratificado o 

despacho proferido no dia 24/05/2018. Intimem-se as partes. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 14895 Nr: 736-86.2001.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE FAQUEADOS PANTANAL 

LTDA, JOSÉ LUIZ CAPELASSO, WILSON POLETINI, SEBASTIÃO PANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILTON SILVA PERES - 

OAB:5106

 Compulsando os autos, verifiquei que assim como o executado Wilson 

Poletini (vide fls. 163, a Pessoa Jurídica Executada INDÚSTRIA DE 

FAQUEADOS PANTANAL LTDA também possui advogado constituído nos 

autos (fls. 08/21), motivo pelo qual, com fulcro no artigo 152, inciso VI do 

CPC/15, IMPULSIONO os autos para igualmente itimá-la, via DJE, acerca da 

RESTRIÇÃO DO VEÍCULO VW GOLF FLASH PLACA NCC7453 de 

propriedade de Wilson Poletini, deixando-a ciente de que poderá opor 

Embargos à penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como que a 

restrição ora mencionada impede a circulação do veículo, inclusive.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 73207 Nr: 10615-10.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO CAMILO DAS MERCES ESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos à PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT em 

09.04.2018 e até a presente data NÃO os devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a)o Excelentíssimo Procurador Geral Municipal para que 

no prazo de 3 (três) dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 72149 Nr: 9562-91.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA SEGUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos à PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT em 

09.04.2018 e até a presente data NÃO os devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a)o Excelentíssimo Procurador Geral Municipal para que 

no prazo de 3 (três) dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 72757 Nr: 10163-97.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO RICARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos à PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT em 

24.04.2018 e até a presente data NÃO os devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a)o Excelentíssimo Procurador Geral Municipal para que 

no prazo de 3 (três) dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 72567 Nr: 10032-25.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO SHOMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos à PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT em 

09.04.2018 e até a presente data NÃO os devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a)o Excelentíssimo Procurador Geral Municipal para que 

no prazo de 3 (três) dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 72572 Nr: 10035-77.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos à PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT em 

09.04.2018 e até a presente data NÃO os devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a)o Excelentíssimo Procurador Geral Municipal para que 

no prazo de 3 (três) dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134901 Nr: 3933-97.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON TUBINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos à PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT em 

01.03.2018 e até a presente data NÃO os devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a)o Excelentíssimo Procurador Geral Municipal para que 

no prazo de 3 (três) dias devolva os autos à Escrivania.
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 5921 Nr: 184-29.1998.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DE OLIVEIRA PEREIRA ME, JOSÉ DE 

OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:PROCURADOR, MÁRCIA PALMIRO DA 

SILVA E LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

5921 §!!\6¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 184-29.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): J. DE OLIVEIRA PEREIRA ME e JOSÉ DE OLIVEIRA 

PEREIRA

CITANDO(A, S): DEVEDOR(A): JOSÉ DE OLIVEIRA PEREIRA, CPF: 

10712020144

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/04/1998

VALOR DO DÉBITO: R$ 117.129,73

FINALIDADE: 1.CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. 2. I N T I M A Ç Ã O DA 

PARTE DEVEDORA, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, 

ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, 

para QUE FIQUE CIENTE DAS RESTRIÇOES JUDICIAIS SOBRE VEICULOS 

AUTOMOTORES (RENAJUD) E SOBRE O BLOQUEIO DE VALORES 

(BACENJUD), conforme comprovantes de fls. 127/129, para, nos termos 

do art. 12, caput, da Lei 6830/80, querendo OPOR EMBARGOS, no prazo 

de 30 (trinta) dias.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

286/98-A, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 4 de junho de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 5921 Nr: 184-29.1998.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DE OLIVEIRA PEREIRA ME, JOSÉ DE 

OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:PROCURADOR, MÁRCIA PALMIRO DA 

SILVA E LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

5921 §!!\6¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 184-29.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): J. DE OLIVEIRA PEREIRA ME e JOSÉ DE OLIVEIRA 

PEREIRA

CITANDO(A, S): J. DE OLIVEIRA PEREIRA ME, CNPJ 26764332000136

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/04/1998

VALOR DO DÉBITO: R$ 117.129,73

FINALIDADE: I N T I M A Ç Ã O DA PARTE DEVEDORA, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para QUE FIQUE CIENTE DAS 

RESTRIÇOES JUDICIAIS SOBRE VEICULOS AUTOMOTORES (RENAJUD) E 

SOBRE O BLOQUEIO DE VALORES (BACENJUD), conforme comprovantes 

de fls. 127/129, para, nos termos do art. 12, caput, da Lei 6830/80, 

querendo OPOR EMBARGOS, no prazo de 30 (trinta) dias.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

286/98-A, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 4 de junho de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010288-79.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HONORATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010288-79.2014.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO HONORATO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. Ante a 

não anuência da parte credora, indefiro o pedido de parcelamento 

pleiteado pela executada. Intime a parte exequente para que, no prazo de 

05 dias, forneça os dados bancários para fins de transferência do 

montante depositado nos autos. Após, proceda a secretaria da vara para 

o levantamento integral dos valores mencionados nos ids. 12540543 e 

12816048, devendo serem transferidos em conta a ser indicada pelo 
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credor. Em seguida, intime-se novamente o exequente para que apresente 

cálculo atualizado, descontando-se os valores a serem levantados. Ato 

contínuo, intime-se a executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento da dívida exequenda, sobe pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento), conforme disposto no art. 523, caput e § 1°, 

do CPC. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002218-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LENILTON CARLOS DE SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002218-56.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LENILTON CARLOS DE 

SOUZA CAMPOS REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação. Deve, ainda, no mesmo prazo, trazer a prova da 

pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. 

EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Cumpridas as determinações ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012621-67.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J.B.N. TRANSPORTES EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA GARCIA LIMA FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012621-67.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: J.B.N. TRANSPORTES EIRELI - 

ME EXECUTADO: SONIA GARCIA LIMA FERREIRA DE ALMEIDA Vistos, etc. 

Defiro o pedido do exequente e determino que a secretaria da vara 

expeça o competente mandado de penhora, avaliação e intimação do bem 

descrito no id. 9774775, a ser cumprido no endereço da parte executada, 

devendo ser nomeado a exequente como depositário, nos termos do art. 

840, § 1°, do CPC. Insta salientar que as despesas com a remoção do bem 

a ser penhorado ficarão a cargo da parte credora. Efetuada a penhora, 

intime-se a executada acerca do ato. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de maio 

de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-09.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010185-09.2013.8.11.0006. REQUERENTE: SOLANGE HELENA 

SUERSUTH REQUERIDO: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Proceda a secretaria da vara com a 

retificação dos autos para cumprimento de sentença. Intime-se a parte 

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

dívida, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), conforme 

disposto no art. 523, caput e § 1°, do CPC. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de 

maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004948-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE MACIEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004948-74.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ZENAIDE MACIEL DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. INTIME-SE a parte 

requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos, para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 

de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002371-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR LEITE DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT0016472A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002371-89.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LEONOR LEITE DE MIRANDA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 

do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente trazer a prova da 

pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. 

EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 
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via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 

1.349.53 -MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). – destacou-se. Cumprida a determinação ou decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001887-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DIAS NANI OAB - MT23633/O (ADVOGADO)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAR O RECLAMANTE DOS TERMOS DA DECISÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005336-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003721-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE PEREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000094-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000097-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007837-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001347-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RAIMUNDO LOURENCO DE ANDRADE NETO (REPRESENTADO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007327-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007327-85.2017.8.11.0006. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NATALINO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS C/C TUTELA ANTECIPADA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Alega que outubro/2011 

recebeu duas contas referentes ao mesmo mês, uma registrando 

consumo de 179KWH no valor de R$103,67 (cento e três reais e sessenta 

e sete centavos) com vencimento para 10/11/2011 tendo como referência 

o mês 10/2011, e outra conta também com referência para o mês 10/2011, 

mas com consumo de 3185 KWH e valor de R$ 1.965,65 (mil novecentos e 

sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) com vencimento 

para 25/11/2011. Alega, ainda, que em 2011, constituiu advogado e 

ingressou com ação judicial contra a Requerida (processo número 

8011975-96.2011.8.11.0006), na qual o pedido de tutela antecipada foi 

deferido, determinando que a Requerida não realizasse o corte de energia 

e cessasse a cobrança sem negativar o nome do Requerente, porém a 

ação foi arquivada por faltar audiência. A autora discorda da fatura R$ 

1.965,65 (mil novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco 

centavos), dizendo que não houve nenhuma inspeção técnica para 

averiguar o provável erro de medição. Foi deferida tutela antecipada 

determinando a suspensão da cobrança. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo, pelo que REJEITO a preliminar de 

incompetência suscitada pela Requerida. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida aduz em sua contestação que o 

procedimento administrativo adotado está de acordo com as 

determinações legais; que a cobrança é devida uma vez que a autora foi 

beneficiada pela irregularidade do medidor, pois houve consumo sem a 
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devida contraprestação, já que a energia consumida era desviada antes 

de passar pelo aparelho medidor, para tanto junto TOI com fotos, porém 

ilegíveis. Em exame do caso concreto, não há nos autos provas 

suficientes de que o processo administrativo previsto no artigo 129 da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL foi observado, visto que é 

necessária juntada de cópia integral do procedimento interno com 

protocolo de recebimento de prévia comunicação ao consumidor, com 

assinatura do usuário ou testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer 

meio que permita a comprovação do recebimento, nos termos do §3º), 

informando o local, data e horário dos procedimentos de avaliação ou 

inspeção (§ 7º), bem como laudo técnico de avaliação (§ 6º) ou Termo de 

Ocorrência e Inspeção com explicações elucidativas (§ 2º). Isto porque, 

em que pese a juntada do TOI pela Requerida, este não consta que a 

autora teve ciência da troca do medidor, a Requerida não comprovou que 

esta foi previamente notificada da realização da perícia em seu medidor. A 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL disciplina no §7º que: (...) § 

7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por 

escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para 

que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de 

representante nomeado. (grifei) A imprescindibilidade de notificação prévia 

da realização da perícia encontra amparo no entendimento jurisprudencial: 

Ementa: APELAÇÃO CÌVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. FRAUDE NO MEDIDOR. 

ATENÇÃO À REGRA DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. 

1. A preservação do ato administrativo que, ao constatar a irregularidade 

na instalação elétrica, recompõe o valor efetivamente consumido a partir 

da utilização das normas de regência, independe da demonstração de que 

a irregularidade tenha sido realizada pelo próprio titular da unidade, pois 

além de se reverter o beneficio em seu favor, é dele o dever de zelo e 

manutenção das instalações internas, conforme disciplina o artigo 167 da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 2. Demonstração de fraude. A partir do 

que disciplinam o §1º, II, c/c o §7º do artigo 129 da Resolução Normativa 

414/2010 da ANEEL, a fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor imprescindirá, nas hipóteses em que a 

distribuidora verifique a necessidade de retirada do medidor para 

avaliação técnica, da notificação do consumidor, por escrito, para que 

possa, se assim o desejar, acompanhar a perícia realizada no medidor de 

energia. 2. Evidenciada a atenção às exigências formais do procedimento 

de caracterização de irregularidade, impõe-se a manutenção do ato de 

recuperação de consumo naquele alicerçada. 3. Sentença de parcial 

procedência APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067771816, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius 

Amaro da Silveira, Julgado em 27/04/2016). Diante destas exigências, 

apura-se que os documentos apresentados nos autos não são idôneos 

para evidenciar o regular trâmite de aferição administrativa do medidor de 

energia elétrica, pois não restou comprovada a observância do devido 

processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, CF). Em situação similar, a 

jurisprudência já se manifestou: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

– DIREITO A AFERIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO 

– NECESSIDADE DE LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA OU TERMO DE 

OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES NO CASO 

CONCRETO – PRESUNÇÃO DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO – PEDIDO CONTRAPOSTO INDEVIDO – 

COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU 

UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS OU ULTRAJANTES – INEXISTÊNCIA 

DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Proced imento  do  Ju izado Espec ia l  C íve l 

301372820138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 17/12/2014) 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – PROCESSO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO – 

PROVAS INSUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE NO 

CONSUMO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

AMEAÇA DE INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – FIXAÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. A concessionária pública de energia elétrica tem o direito de 

instaurar procedimento administrativo de recuperação de consumo, desde 

que garantido o contraditório, devendo emitir laudo técnico para comprovar 

qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 da Resolução Normativa 

414/2010 – ANEEL). Não havendo nos autos cópia de procedimento 

interno com prova de prévia comunicação ao consumidor, de no mínimo 10 

(dez) dias, informando o local, data e horário da realização da avaliação 

técnica (art. 129, § 7º da RN 414/2010 da ANEEL) e apresentação de 

laudo técnico com certificação ABNT NBR ISO 9001 comprovando a 

irregularidade (art. 129, § 6º da RN 414/2010 da ANEEL), presume-se 

inexistir problemas, sendo que as condutas da concessionária com o 

objetivo de recuperar o suposto crédito caracterizam ato ilícito. Débito 

inexistente. (...) (TRU TJMT 242243620118110001/2013, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

29/08/2013, Data da publicação no DJE 29/08/2013) Ressalta-se que, em 

observância aos documentos juntados nos autos, especificamente no ID 

12285468, não procede a alegação de diferença de consumo. Assim, 

sendo abusiva a cobrança, torna-se evidente o ato ilícito, justificando a 

declaração de inexistência de débito do valor cobrado. Quanto aos danos 

morais pleiteados, tenho que razão não assiste ao autor, pois, mesmo 

sendo a cobrança indevida, não houve pagamento da mesma, inscrição do 

autor nos órgãos de proteção de crédito, bem como não houve suspensão 

dos serviços prestados. Portanto, não houve abalo psicológico que possa 

justificar a indenização por dano moral. A jurisprudência é assente no 

sentido de que o mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. Esse é o entendimento do 

C. Superior Tribunal de Justiça: STJ-0504145) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. 

CARACTERIZAÇÃO DEPENDENTE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 

7/STJ. 1. A falta de demonstração da similitude fática entre os julgados 

confrontados, mediante o devido cotejo analítico, descaracteriza a 

existência da divergência jurisprudencial na forma dos arts. 255 do RISTJ 

e 541 do CPC. 2. A configuração do dano moral advindo de cobrança 

indevida de serviço de telefonia, sem corte do fornecimento ou inscrição 

em cadastro de inadimplentes, depende de comprovação, providência 

inadmitida em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Recurso Especial 

nº 1.352.544/SC (2012/0219873-2), 2ª Turma do STJ, Rel. Og Fernandes. j. 

18.12.2014, unânime, DJe 06.02.2015). Eis o entendimento da Turma 

Recursal TJMT: EMENTA CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA 

EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO 

CONSUMIDOR. COBRANÇA IRREGULAR. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO 

DO SERVIÇO OU DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para que se considere regular a 

cobrança a título de recuperação de consumo, deve a concessionária 

comprovar que o consumidor foi notificado para comparecer ao ato de 

inspeção do medidor, nos termos da Resolução 414 da ANEEL. Dano moral 

não configurado, porquanto o consumidor não teve o serviço de energia 

suspenso, tampouco seus dados inscritos nos cadastros restritivos de 

crédito. Recurso parcialmente provido.(Procedimento do Juizado Especial 

Cível 138837720138110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

07/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016). Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para: a) 

Confirmar a liminar deferida; b) DECLARAR a inexistência do débito 

discutido no que tange à recuperação de consumo; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005335-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011707-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/06/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012420-75.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005493-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR JOVIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/06/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005517-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERANIL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/06/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007322-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(13086203), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005541-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PAIVA DA SILVA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/06/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003352-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FRANCISCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005476-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SOARES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/06/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005466-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DOS SANTOS SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/06/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006642-78.2017.8.11.0006

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 105 de 823



Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DE MAGALHAES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLE KLEIN BISINELLA RAMIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/06/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006275-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CILEIA LACERDA SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007348-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MACEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO)

MARAISA FONSECA ZANCHETA OAB - MT0017310A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011707-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/06/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012051-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO MONTEIRO MARCULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012051-47.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE ANTONIO MONTEIRO 

MARCULINO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou 

transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 

encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011109-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI CLARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011109-15.2016.8.11.0006. REQUERENTE: IVANI CLARA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente interpôs 

recurso inominado. Instada a comprovar seu estado atual de 

hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se 

depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte 

quando intimada a comprovar que encontra-se hipossuficiente, como 

tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso 

interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 30 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010953-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010953-27.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LILIA DIAS FERREIRA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011081-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES QUENUPE DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011081-47.2016.8.11.0006. REQUERENTE: CHARLES QUENUPE DE 

CASTRO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou 

transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 

encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011074-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MONTEIRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011074-55.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO MONTEIRO LEITE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. 

Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. 

Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de maio 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011157-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA PEREIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011157-71.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUANA PEREIRA NOGUEIRA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Proceda a 

secretaria da vara com a retificação dos autos, colocando o feito como 

cumprimento de sentença, bem como o causídico Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro como exequente e Luana Pereira Nogueira como 

executada. Intime-se a executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague a dívida exequenda, sob pena de incorrer em multa de 10% (dez 

por cento), nos termos do art. 523, caput e § 1° do CPC. Cumpra-se. 

CÁCERES, 30 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010849-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL DOUGLAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010849-69.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MICHAEL DOUGLAS DA 

SILVA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, 

etc. Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. 

Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de maio 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011169-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VALTER DO SOCORRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011169-85.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL VALTER DO 

SOCORRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou 

transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 

encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Retifique-se a autuação dos autos, constando como cumprimento de 

sentença, bem como a inversão dos pólos da presente. Intime-se o 

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

dívida exequenda, sob pena de incorrer em multa de 10% (dez por 

centos), nos termos do art. 523, caput e § 1°, do CPC. Cumpra-se. 

CÁCERES, 30 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010940-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANA SALES BACCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010940-28.2016.8.11.0006. REQUERENTE: FLAVIANA SALES BACCA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA MOTA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010043-97.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARCELO DA MOTA LEMES 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. 

Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de maio 

de 2018.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 234462 Nr: 4158-73.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - OAB:20267/O 

MT

 Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial e restando 

comprovado a existência das condições, pressupostos e fundamentos 

que autorizam a segregação cautelar elencados no Estatuto Processual 

Penal, INDEFIRO o pedido reiterado de revogação de prisão preventiva 

pleiteada pela defesa de FRANCISCO SILVA NETO.Ciência ao Ministério 

Público e a Advogada.Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 234838 Nr: 4443-66.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14.309 MT

 Vistos, etc.

Levando-se em consideração a gravidade do delito em tese cometido pelo 

flagranteado, bem como a ausência da declaração da testemunha Katia 

(amiga da vítima), que estava presente no momento dos fatos, hei por 

bem, antes de deliberar acerca do pedido de relaxamento/revogação da 

prisão preventiva apresentada pela defesa, determinar a intimação 

pessoal da vítima, que deverá informar ao sr. Oficial de Justiça, no ato do 

cumprimento do mandado, se teme pela integridade física e psicológica 

caso o réu seja posto em liberdade, devendo ser certificada, com clareza, 

a resposta obtida.

Concedo o prazo de 24 horas para o cumprimento da determinação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 230676 Nr: 1631-51.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o réu 

GERSON DE JESUS, brasileiro, natural de Pindai-BA, nascido em 

05/12/1974, filho de Ernesto Dias Guimarães e Maria Benedita de Jesus, 

por transgressão aos ditames do art. 217-A c.c art. 226, II, e art. 69 (por 

três vezes), todos do Código Penal, nas implicações da Lei n. 8072/90.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135587 Nr: 4691-76.2011.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E 

CIDADANIA-CISC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES VARJÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANNE CHRISTINNE 

DE L. V. C. ALVES, para devolução dos autos nº 4691-76.2011.811.0006, 

Protocolo 135587, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 151660 Nr: 10503-65.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJANIO MOREIRA GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 (...).Assim sendo, intime-se a defesa do recuperando para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente as derradeiras justificativas do reeducando, 

ou, caso seja de extremo interesse justifique a necessidade de realização 

de audiência para prévia oitiva do recuperando.Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 136091 Nr: 5254-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13310/MT, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - OAB:18701/O

 Ex. Penal n° 5254-70.2011.811.0006 – Cód. 136091

Visto.

Considerando que o numerário pago a título de fiança pelo recuperando 

encontra-se vinculado aos autos da ação penal que tramitou junto ao Juízo 

da comarca de Nova Mutum/MT, sendo impossível a vinculação aos autos 

do PEP, entendo que o aludido pedido para restituição deve ser procedido 

na ação penal.

Posto isso, indefiro o pleito da defesa, devendo a defesa proceder o 

pedido nos autos originários do PEP.

Intime-se e cumpra-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228186 Nr: 12979-03.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Autos n° 12979-03.2017.811.0006 – Cód. 228186

Visto.

Converto o feito em diligências.

Compulsando os autos, observo que não há áudio no CD-R de gravação 

encartado às fls.102, embora tenha as partes apresentando alegações 

finais através de memoriais, fora constatado que houve um problema 

técnico nos áudios captados durante a realização da audiência realizada 

em data 02/05/2018, sendo impossível a recuperação destes, posto isso, 

designo o dia 25/07/2018 às 14h30min para oitiva das testemunhas e 

interrogatório da ré.

Intimem-se, requisitem-se e cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 159806 Nr: 7588-09.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DOS SANTOS FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO DA SILVA 

BARRETO - OAB:8684/MT, MARICLEI EDUARDO CINTRA BARRETO - 

OAB:10.139-MT

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de execução penal movidos em desfavor de 

Leandro dos Santos Fortunato.

Informado nos autos que o reeducando cometeu falta grave no curso da 

execução penal (fls. 592), o mesmo teve, após a devida oitiva da defesa 

(fls. 602/605 e fls. 641/645) e do Ministério Público (fls. 613 e v. e fls. 

654/655), bem como realizada a audiência de justificativa (fls. 632/633), 

seu regime de pena regredido, pela decisão de fls. 656/658.

A defesa do reeducando, inconformada com a decisão proferida nos 

autos, interpôs agravo em execução (fls. 659/665), tendo o Ministério 

Público contraarrazoado (fls. 671/676).

Vieram os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Analisando a decisão de fls. 656/658, entendo que a mesma deve ser 

mantida pelos seus próprios fundamentos.

Conforme verifico da decisão impugnada, o reeducando teve sua pena 

regredida, eis que fora preso em flagrante delito junto à Comarca de 

Tangará da Serra/MT (fls. 592), situação esta que, nos termos do art. 118, 

inciso I, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), permite a regressão de 

seu regime de pena.

Com o cometimento de novo delito, devidamente demonstrado nos autos, e 

não tendo sido trazido pela defesa nenhum documento que comprove o 

mesmo ter sido absolvido da imputação em questão, entendo que deve ser 

reconhecida e mantida sua regressão de regime.

Assim, MANTENHO A DECISÃO ANTERIOR pelos seus próprios 

fundamentos.

Encaminhe-se traslado do presente feito ao E. TJMT, com as devidas 

cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 180288 Nr: 2431-84.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, PAULO CÉSAR 

FERREIRA DA CUNHA - OAB:6701

 Vistos.

Homologo o cálculo de fls. 216, devendo o sr. gestor encaminhar o 

atestado de cumprimento de pena ao reeducando.

Ao Ministério Público, eis que às fls. 219, foi juntado aos autos os 

comprovantes de comparecimento do reeducando.

Junte-se aos autos as planilhas de remição, conforme lembre inserido no 

sistema Apolo.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 186183 Nr: 5887-42.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Vistos.

A Lei de Execução Penal em seu artigo 118, I, prevê a regressão da forma 

de execução da pena privativa de liberdade, com a transferência para 

qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato 

definido como crime doloso ou falta grave.

Aparentemente o recuperando descumpriu com as condições de seu atual 

regime de pena, sendo necessário, nos termos do art. 118, §2º, da Lei 
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7.210/84, sua prévia oitiva, para análise quanto a necessidade ou não de 

regressão de seu regime.

A lei de execução penal prevê a possibilidade do condenado justificar o 

fato que provocaria a regressão, neste caso, justificar o descumprimento 

das condições impostas para o cumprimento da pena, para que, então 

seja analisado pelo Juízo quando a necessidade de regressão do regime 

do mesmo, ou se acata justificação feita pelo recuperando.

Contudo, a Lei 7.210/84 não prevê forma específica para que o 

recuperando seja ouvido, ou seja, não há imperiosa necessidade de 

designar-se audiência de justificação para a oitiva do recuperando quanto 

a falta grave supostamente cometida, mas apenas de que lhe seja 

oportunizado o contraditório e a ampla defesa. No sentido:

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. 

FUGA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REGRESSÃO PARA O REGIME 

FECHADO. OITIVA PESSOAL DO CONDENADO. PRESCINDIBILIDADE. 

JUSTIFICATIVA APRESENTADA POR ESCRITO. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. 

POSSIBILIDADE. ART. 118, I, DA LEP. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na 

regressão de regime, pelo cumprimento de falta grave, a apresentação da 

justificativa por escrito dispensa a prévia oitiva pessoal do condenado, 

mediante audiência de justificação, principalmente quando não demonstra 

que, na presença do juiz, possa acrescentar algum outro dado ou 

explicação. 2. O cometimento de falta grave, como é o caso de fuga de 

estabelecimento prisional, justifica a regressão de regime, ainda que mais 

gravoso do que o imposto na sentença (TJ-PR – autos 8147137 – Rel. 

Miguel Pessoa – Julgamento: 08/03/2012 - Órgão Julgador: 4ª Câmara 

Criminal).

A denominada audiência de justificação não está prevista de forma 

expressa em nosso ordenamento jurídico, tratando-se de criação 

doutrinária e jurisprudencial, em atenção ao conteúdo do já citado 

parágrafo 2.º do art. 118 da Lei de Execução Penal, e assim, é de 

entendimento, ainda tímido, mas compactuado por este Magistrado, que a 

intimação da defesa para que, por escrito, apresente as justificativas do 

recuperando, bem como junte eventuais documentos que entenda 

pertinentes e necessários, basta como prévia oitiva do apenado, para fins 

de análise quanto eventual regressão do regime de pena do mesmo.

Assim sendo, intime-se a defesa do recuperando para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente as derradeiras justificativas do reeducando, ou, 

caso seja de extremo interesse justifique a necessidade de realização de 

audiência para prévia oitiva do recuperando.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 141569 Nr: 11291-16.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717

 (..)Assim sendo, intime-se a defesa do recuperando para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente as derradeiras justificativas do reeducando, 

ou, caso seja de extremo interesse justifique a necessidade de realização 

de audiência para prévia oitiva do recuperando.Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 91007 Nr: 6171-60.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 Visto.

Ante a certidão retro, determino que se intime o recuperando para 

constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias. Caso não possua 

condições, o que deverá ser certificado nos autos, nomeio o d. Defensor 

Público atuante nessa Vara para que possa assisti-lo em seus interesses.

Cumpra-se.

Diligências necessárias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 91682 Nr: 6819-40.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO MARQUES CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BALESTRA 

BORGES - OAB:22.643/DF

 Visto.

Ante a certidão retro, determino que se intime o recuperando para 

constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias. Caso não possua 

condições, o que deverá ser certificado nos autos, nomeio o d. Defensor 

Público atuante nessa Vara para que possa assisti-lo em seus interesses.

Cumpra-se.

Diligências necessárias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 102597 Nr: 7694-73.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO AUGUSTO DA SILVA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG

 Visto.

Ante a certidão retro, determino que se intime o recuperando para 

constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias. Caso não possua 

condições, o que deverá ser certificado nos autos, nomeio o d. Defensor 

Público atuante nessa Vara para que possa assisti-lo em seus interesses.

Cumpra-se.

Diligências necessárias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 190073 Nr: 8326-26.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIELTON FERREIRA GASPAR XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Visto.

Ante a certidão retro, determino que se intime o recuperando para 

constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias. Caso não possua 

condições, o que deverá ser certificado nos autos, nomeio o d. Defensor 

Público atuante nessa Vara para que possa assisti-lo em seus interesses.

Cumpra-se.

Diligências necessárias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223611 Nr: 9670-71.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFP, EADA, EGLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 (...).Assim, estando nos termos do artigo 41 do CPP, RECEBO a presente 

denúncia em relação aos acusados Samuel Ferreira Pereira, Euto Antônio 

de Araújo e Edilaine Graciela Lemes da Silva.Designo o dia 

______/______/______, às _____h____min, para a realização da 

audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que além da oitiva 

das testemunhas arroladas, será tomado o interrogatório da 

acusada.Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem 

como mandados e ofícios pertinentes.Intimem-se os acusados para 

comparecerem à audiência designada acompanhados de seus advogados 

e/ou do Defensor Público.Notifique-se o Ministério Público e intime-se o 

advogado do acusado Samuel, bem como a Defensoria Pública, sendo que 

para a devida ciência desta, deverá o feito ser encaminhado em cargas 

diferentes a ambos os Defensores atuantes no feito.Requisitem-se os 
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presos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se e Intime-se.Demais diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 131784 Nr: 459-21.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FELISMER SALVO PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Vistos.

Intime-se a subescritora da petição de fls. 595 para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique a este Juízo qual o equívoco observado pela mesma, 

existente no cálculo de pena que deseja a retificação.

Após manifestação ou ausência desta, ao Ministério Público.

Oportunamente, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 127958 Nr: 1418-84.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:9174 B

 Autos n° 1418-84.2014.811.0006 – Cód. 127958

Visto.

Ante a certidão retro, proceda o Sr. Gestor a elaboração de cálculo 

prescricional, agendando-o junto ao Sistema Apolo.

Após, ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 170513 Nr: 6668-98.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELACIR DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ex. Penal n° 6668-98.2014.811.0006 – Cód. 170513

Vistos.

Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Cível desta comarca, solicitando 

informações acerca da prisão do recuperando nos autos de Cód. 184498.

No mais, determino a suspensão da execução penal, pelo prazo que 

perdurar a prisão do recuperando, o que deverá ser certificado nos autos 

após a vinda das informações do Juízo da 1ª Vara Civil, devendo o 

reeducando posteriormente ser intimado após o aludido período para dar 

continuidade ao cumprimento da pena.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 90306 Nr: 5528-05.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CECILIO DOS SANTOS SABALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 Vistos.

Intime-se o acusado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, constitua novo 

patrono, e proceda sua defesa nos autos.

Caso o mesmo permanece inerte, desde já nomeio o Núcleo de Práticas 

Jurídicas da UNEMAT para que proceda à sua defesa.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 161238 Nr: 9028-40.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL RODRIGO KAGUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 (..).Ademais, compulsando os autos observo que o recuperando 

encontra-se cumprimento sua reprimenda regularmente em regime 

semiaberto.Posto isso, elabore-se o Sr. Gestor cálculo de pena de acordo 

com a urgência de cada feito, bem como de acordo com a cronologia 

destes.Intime-se e cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223500 Nr: 9591-92.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVALDO MIRANDA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 Autos n° 9591-92.2017.811.0006 – Cód. 223500

Vistos.

Ante o teor da certidão de fls. 115, informando que o recurso foi 

interposto no prazo legal, recebo a apelação de fls. 114

 Vista ao apelante para suas razões, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena 

de subida sem elas e, oferecidas ou certificado o decurso do prazo, ao 

apelado para também arrazoar em igual prazo.

Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226108 Nr: 11500-72.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE DE ARRUDA, ROBSON 

SILVA DE SOUZA, EDSON DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joice Jerônimo Silva - 

OAB:16046

 Autos n° 11500-72.2017.811.0006 – Cód. 226108

Visto.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 256, ao apelado para 

apresentar as contrarrazões.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227840 Nr: 12731-37.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA TENORIO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISLAINE KARINE FERREIRA 

LOPES - OAB:23156/MT, JEISON BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:14.325/RO, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Ex. Penal n° 12731-37.2017.811.0006 – Cód. 227840

Vistos.

Trata-se de execução penal onde a recuperanda Fernanda Tenório 

Marques, qualificada nos autos, encontra-se atualmente residindo na 

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

A recuperanda através de defesa técnica pleiteou a remessa do PEP para 

comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT (fls.47/48).

A i. representante do Ministério Público manifestou-se às fls. 51, pela 

remessa do PEP para comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.
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É o relatório. Decido.

Tendo em vista que a reeducanda encontra-se residindo na comarca Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, entendo que a presente guia de 

execução penal deve ser encaminhada para aquele r. Juízo.

Sendo assim, estando a condenada residindo na comarca de Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do 

cumprimento de sua pena.

 Nesse sentido:

 "Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, procedendo-se as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 133195 Nr: 2035-49.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIANA LEVINNE CARNEIRO 

CORDEIRO - OAB:23073

 Ex. Penal n°2035-49.2011.811.0006 – Cód. 133195

Vistos.

Defiro o requerimento retro.

Determino diligências para localização do recuperando no endereço retro 

mencionado pelo Parquet.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 137460 Nr: 6777-20.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 Ex. Penal n° 6777-20.2011.811.0006 – Cód. 137460

Vistos.

Analisando detidamente os autos, observo que o Parquet na cota de 

fls.230 apresentou endereço residencial do recuperando nesta cidade e 

comarca de Cáceres/MT, posto isso, determino que se intime o mesmo 

para que no prazo de 10 (dez) dias comprove o efetivo cumprimento das 

condições estabelecidas Às fls. 179.

 Não sendo o recuperando encontrado, certifique-se nos autos as 

diligencias e medidas adotas para localização deste e proceda a 

devolução dos autos a comarca de origem com baixa e anotações de 

praxe.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 159710 Nr: 7496-31.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINEI BORGES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSINEY DE SOUSA SILVA - 

OAB:14395, WALTER FERNANDES FIDÉLIS - OAB:2385-T

 Processo n 7496-31.2013.811.0006 - Cód. 159710

Visto.

Trata-se de execução penal movida em desfavor do recuperando Odinei 

Borges Gomes, o qual teve a pena privativa de liberdade extinta, pelo seu 

efetivo cumprimento.

 Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Compulsando os autos, observo que quanto a pena de multa imposta ao 

recuperando, a mesma não fora extinta.

Isto Posto, com fundamento no art. 66. inciso II, da Lei 7.210/84, declaro 

Extinta a Execução a pena de multa imposta ao recuperando Odinei 

Borges Gomes, atento ao que foi decidido no RECURSO ESPECIAL Nº 

1.519.777 - SP (2015/0053944-1).

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se, expedindo-se os ofícios 

necessários à comunicação de baixa e do arquivamento oportuno

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000649-57.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBLEIS SILVA FELIX (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono do Exequente para que fique ciente da certidão de decurso de 

prazo (id 13358454), manifestando-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38543 Nr: 3391-87.2008.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Soares de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 156/157.

Proceda-se com a penhora e a avaliação bem imóvel indicado pelo credor 

e, após, lavre-se o respectivo auto e intime(m)-se o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Se no caso, tratar de penhora em bens imóveis, intime-se também o 

cônjuge do executado (art. 842, CPC/2015), observando-se, ainda, a regra 

inserta no art. 844 do CPC/2015 (averbação da penhora no RGI).

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar o(s) bem(ns) penhorado(s).

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29778 Nr: 947-52.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - 

OAB:9270/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Rodrigo 

Sampaio Siqueira - OAB:9259/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo o credor para manifestar acerca da informação de fls. 122/123, no 

prazo de 05(cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6123 Nr: 601-58.1993.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRY SIEBERT, FRANCIZEK BOBOK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A, Fabiula Muller Koenig - OAB:OAB/PR 22.819, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): HARRI SIEBERT e FRANCIZEK BOBOK

Localidade: FAZENDA CERRADÃO II, GLEBA SUCURUÍNA, MUNICIPIO DE 

DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS DA PENHORA 

BACENJUD

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38699 Nr: 3457-67.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

VARZEA GRANDE - MT, com a finalidade de CITAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3804 Nr: 576-69.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Pereira Garcia.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique da Costa Neto - 

OAB:3710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Robson Rondon Ourives - OAB:4.998/MT

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

BARRA DO BUGRES - MT, com a finalidade de AVALIAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100476 Nr: 1685-25.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIeEdPAL, EJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:OAB/MT 15.747, FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT, LEANDRO 

FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O, Verônica Wegermann - 

OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:12.529-A

 Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes 

litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se estampadas em 

postulado de fls. 1234/1237 e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito 

por sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil, EM RELAÇÃO 

AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.Proceda-se com a baixa das 

penhoras/restrições existentes nos autos, depois de satisfeito o presente 

crédito, devendo a parte exequente informar nos autos.Proceda-se com a 

liberação do valor de R$ 974.410,80, conforme requerido no acordo, 

mediante a expedição de competente alvará de levantamento, a serem 

depositados na conta bancária indicada no acordo.Expeçam-se Ofícios 

conforme requerido no acordo para:A)A empresa Amaggi Exportação e 

Importação Ltda, para transferir o valor de R$ 525.589,20 em favor do 

exequente e os valores remanescentes em favor da empresa Cultura 

Produtos Agrícolas Ltda, cujos dados bancários estão assinalados no item 

‘b’ do acordo;B)A empresa Cooperativa Agropecuária Produtos Rurais do 

Polo de Tangará da Serra/MT, para transferir os valores restritos em favor 

da empresa Cultura Produtos Agrícolas Ltda, cujos dados bancários estão 

assinalados no item ‘c’ do acordo;C)A empresa Cargill Agrícola S/A, para 

transferir o valor de R$ 250.000,00 em favor do advogado Dr. Tiago da 

Cunha Bastos e os valores remanescentes em favor da empresa Cultura 

Produtos Agrícolas Ltda, cujos dados bancários estão assinalados no item 

‘d’ do acordo;Ante o acordo entabulado entre os litigantes resta 

prejudicado a análise dos embargos de declaração de fls. 118/1196 e fls. 

1201/1210. Custas e honorários conforme pactuados.Homologo a 

desistência do prazo recursal.Intimem-se as partes por meio de seu 

procurador.Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.Às 

providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30310 Nr: 1358-95.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olice Bertoldi, Neusa Terezinha de Carli 

Bertoldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5726-B/MT, Ionara Santos da Silva - OAB:6812-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, 

que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. 

Realizado o bloqueio do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de inclusão 

do nome da parte devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 

782 do CPC/2015.Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, 

cujas expensas serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem 

convênio com o Serajud.Ante a concordância da parte exequente e a 

inércia dos devedores, HOMOLOGO a avaliação de fls. 292/301.Dê 

cumprimento integral à decisão de fls. 281/282.Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28741 Nr: 20-86.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27887 Nr: 1804-35.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos da Rocha, Euclides Geraldo 

Trabachin, Amalia Redigolo Trabachin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:OAB/MT 

19.081, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6121 Nr: 136-83.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ANTÔNIO BONORA, IVALINO 

BONORA, ADELAR BERNARDI, GETÚLIO DA SILVA, Ivo Dal'Solio.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

TAPEJARA - RS, com a finalidade de INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109624 Nr: 2407-25.2016.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Ricardo de Souza Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que no prazo de 5 dias faça a retirada do edital de 

citacao para as proidências cabiveis.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 109624 Nr: 2407-25.2016.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Ricardo de Souza Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLOVIS RICARDO DE SOUZA ALVES, 

Cpf: 95387145049, Rg: 4060692987, brasileiro(a), solteiro(a), produtor 

rural. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 18.868,20 (Dezoito mil 

e oitocentos e sessenta e oito reais e vinte centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Por meio do contrato de credito n. B4240507-4 firmado 

em 2/6/2014 a parte autora concedeu ao requerido a quantia de 

R$5000,00 para pagamento em 24 parcelas com vencimento a partir de 

1/8/2014. O requerido não efetuou o pagamento, estando em mora pelo 

valor de R$18686,20. Requereu a citação para pagamento e demias 

pedidos de praxe. .

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido em postulado de fls. 

143/143verso.Cite-se a parte demandada, via edital, pelo prazo de 30 

(trinta) dias para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.Decorrido 

"in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC 

(revel citado por edital), fica desde já nomeado o Defensor Público atuante 

nesta Comarca, para patrocinar a defesa da parte requerida, a qual 

deverá ser intimada para apresentar resposta, sendo que, uma vez 

apresentada, abra-se vistas à parte autora para manifestação em 15 

(quinze) dias.Após, conclusos para ordenação de procedimento.Cite-se. 

Intimem-se e cumpra-se expedindo-se o necessário.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Neumara Regina Silva 

Nachibal, digitei.

Diamantino, 11 de maio de 2018

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 17959 Nr: 1241-12.2003.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Montezuma de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos nº 1241-12.2003.811.0005

I – Ante a petição de fl. 275 determino a expedição de carta precatória 

para oitiva das testemunhas Jorgina Rosa Soares, Maria Salete Ceccatto. 

Donizete Aparecida Santos, Benedito de Almeida (endereço –fl. 275), bem 

como para interrogatório do réu (endereço de fl. 268).

II – Int.

 III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123443 Nr: 188-68.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario dos Santos de Oliveira, Ademilson 

Magalhães Figueiredo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 188-68.2018.811.0005 - CÓDIGO 123443

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Ademilson Magalhães Figueiredo

INTIMANDO: Denunciado(a): Ademilson Magalhães Figueiredo, RG: 

2449819-0 Filiação: José Benedito Figueiredo da Silva e Maria Benedita 

Magalhães, data de nascimento: 02/06/1995, brasileiro(a), natural de 

Diamantino-MT, solteiro(a), Endereço: Rua São Paulo, Nº 96, Próximo Ao 

Bar da Dora, Bairro: Jardim Alvorada, Cidade: Diamantino-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente 

em lugar INCERTO E NÃO SABIDO, em conformidade com o despacho e 

resumo da denúncia, abaixo transcritos, para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, RESPONDER À ACUSAÇÃO POR ESCRITO, nos termos do artigo 

396-A do CPP. 2 - INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, para informar se 

pretende constituir advogado para patrocinar a sua defesa ou declarar 

quanto a impossibilidade financeira de constituir um profissional, nesta 

hipótese fica, desde já, nomeado Defensor Público que deverá ser 

intimado para apresentar a Defesa Prévia no prazo legal.

“Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário."

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação Penal referente a denuncia 

oferecida pelo Ministério Público em desfavor do denunciado Ademilson 

Magalhães Figueiredo. Consta na exordial que no dia 25 de novembro de 

2017, por volta das 21h00, na residência particular situada na Rua 

Cambara, nº 313, Bairro Novo Diamantino, Diamantino-MT, subtraiu para si 

junto com outro, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho 

celular, marca Sansung A5, pertencentes à vítima Valdelice Divina dos 

Anjos e 01 (um) aparelho celular, marca Sansung Galaxy J2, pertencente 

à vítima Gabriel dos anjos Duarte.

DECISÃO/DESPACHO: ATA DE AUDIÊNCIA - Dia 09 de maio de 2018, às 

15h00min. - Código n. 123443 - Autor: Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso - Denunciado: Mario dos Santos de Oliveira - Denunciado: 

Ademilson Magalhães Figueiredo - I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. 

Raul Lara Leite, o Defensor Público, Dr. Moacir Gonçalves Neto, o 

Promotor de Justiça, Dr. Daniel Balan Zappia e o denunciado Mario dos 

Santos Oliveira. II - OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, feito o pregão foi 

constatada a presença das partes acima mencionadas. Após, 

procedeu-se a instrução processual do denunciado, bem como das 

testemunhas arroladas. O Ministério Público manifestou-se de forma oral, 

conforme áudio em CD anexo a esta ata. III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o 

MM. Juiz proferiu o seguinte: DESPACHO: Vistos, etc. Converto a 

instrução em diligência e DEFIRO o pedido do Ministério Público. Cite-se o 

denunciado Ademilson Magalhães Figueiredo por edital. Ademais, 

determino a correta identificação dos autos, tendo em vista que os 

denunciados não se encontram presos. Após, volte-me os autos 

conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Eu____ 

Rute Barboza Teixeira, Assessora de Gabinete II, o digitei e faço imprimir. 

RAUL LARA LEITE - Juiz de Direito - DANIEL BALAN ZAPPIA - Promotor de 

Justiça - MOACIR GONÇALVES NETO - Defensor Público - - MARIO DOS 

SANTOS DE OLIVEIRA - Denunciado

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, _______________Elieth 

Ferreira da Silva, digitei.

Diamantino - MT, 4 de junho de 2018.

Elieth Ferreira da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 121218 Nr: 3751-07.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucyadson de Souza Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimação do Patrono do Denunciado, para que fique ciente do despacho 

de fls. 51, abaixo transcrito:Código n. 121218-DESPACHO

Vistos, etc.Considerando a necessidade de readequar a pauta de 

audiências da Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por 

bem redesignar a audiência anteriormente agendada, para o dia 24 de 

julho de 2018, às 15h:30min. Procedam-se as intimações e comunicações 

necessárias. Às providências.Diamantino/MT, 03 de maio de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 106776 Nr: 1099-51.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natair Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro de Almeida 

Santana Souza - OAB:18618

 Código n. 106776

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 26 de junho de 2018, às 

15h:30min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 26 de abril de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 125974 Nr: 1222-78.2018.811.0005

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdD, FMGdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que este magistrado encontra-se de licença na presente 

data, restando prejudicada a realização da audiência, redesigno a 

presente audiência para o dia 26/06/2018 às 14h00min.

Sem prejuízo, expeça-se mandado para intimação das partes.

Dê ciência ao MPE e a DPE

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 103754 Nr: 3325-63.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Trilha Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Estado de Mato 

Grosso - Secretaria de Estado de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I - Intimem-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Diamantino para 

que, no prazo de 15 dias, cumpram a sentença de fls. 111/112, 

consistente no fornecimento do medicamento Calcort 30 mg ao requerente 

Gilmar Trilha Muller, consignando que caso não haja o fornecimento do 
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medicamento no referido prazo será realizado o bloqueio de valores 

suficientes ao custeio de seis meses de tratamento.

 II – Defiro os benefícios da justiça gratuita.

III - Retifique-se a capa dos autos para fazer constar cumprimento de 

julgado.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 117733 Nr: 2226-87.2017.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Pereira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Estado de Mato 

Grosso - Secretaria de Estado de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 98.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 125969 Nr: 1217-56.2018.811.0005

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a representação oferecida em face do adolescente qualificado 

nos autos, nos termos da Lei n.º 8.069/90.

Cite-se o adolescente (art. 111, inciso I, Lei 8.069/90), cientificando-o do 

teor da representação, bem como seus pais ou responsáveis, 

notificando-se todos a comparecerem à audiência de apresentação que 

designo para o dia 26 de junho de 2018 às 14h30min.

O adolescente e seus pais ou responsáveis, poderão estar 

acompanhados de advogado (art. 184, § 1º, do ECA). Se o adolescente, 

embora notificado, não comparecer à audiência de apresentação, fica 

desde já autorizada a condução coercitiva, conforme o art. 187 do ECA.

O feito prosseguirá em conformidade com os arts. 186 e segs. do ECA, 

isto é, após audiência de apresentação e inquirição do adolescente 

infrator e seus responsáveis, o defensor terá 3 (três) dias para 

apresentar defesa prévia, e após será designada audiência de instrução, 

debates e julgamento, ouvindo as testemunhas arroladas pelas partes.

Caso o adolescente no ato da intimação declarar não possuir condições 

de constituir um defensor em sua defesa, o que deverá ser indagado pelo 

Oficial de Justiça, fica desde já nomeada a DPE para exercer o múnus.

Ciência ao MPE.

Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012516-64.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012516-64.2013.8.11.0005. REQUERENTE: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o 

valor incontroverso mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Intime-se a parte executada para que efetue o pagamento 

do saldo remanescente no prazo de 15 dias, consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC, e querendo, oferecer embargos, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. 3 – Não havendo manifestação nos autos, concluso para 

bloqueio. 4 – Determino a conversão da ação para cumprimento de 

sentença, devendo ser realizada as retificações no processo, fazendo 

constar a fase de cumprimento de julgado. 5 – Cumpra-se. Diamantino, 29 

de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-06.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKEL JOSE GALLE ODORISSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO OAB - MT0017962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001603-06.2017.8.11.0005. REQUERENTE: MAIKEL JOSE GALLE 

ODORISSI REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Tendo 

em vista que a parte requerida não cumpriu a determinação contida na 

decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, expeça-se ofício ao 

Serasa, solicitando a baixa na inscrição em questão, no prazo de 48 

horas. Cumpra-se. Diamantino, 24 de maio de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000571-29.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

QUINESVITA BARROSO DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO OAB - MT8256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - 731.434.301-25 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000571-29.2018.8.11.0005. Vistos etc. 1. INTIME-SE o ente público, por 

meio de seu representante judicial (por carga, remessa ou meio 

eletrônico), para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, IMPUGNAR a execução, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil, limitando-se às matérias passíveis de impugnação na 

presente fase processual, e, em caso de alegação de excesso na 

execução movida pelo credor, declinar o valor que entende devido, sob 

pena de não conhecimento da impugnação, na forma do artigo 535, § 2º, 

do CPC. 2. Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo impugnação 

ou tendo esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, 

conforme o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho. 3. 

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do 

artigo 535, § 4º, do CPC. 4. Não havendo impugnação não serão devidos 

honorários advocatícios ao credor, na forma do artigo 85, § 7º, do CPC. 5. 

Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento de julgado. 6. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 29 de maio de 
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2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANIA MORETI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação da 

audiência de Conciliação para o dia 01/08/2018 às 10hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE MENDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000426-70.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA ALICE MENDES SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito 

e o perigo de dano, sendo prudente aguardar a instrução processual para 

melhor esclarecimento dos fatos. É que a parte autora não nega a relação 

jurídica com a ré, apenas narra que desconhece a dívida, não bastando a 

simples impugnação para retirada da restrição dos órgãos de proteção ao 

crédito, havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a origem do suposto 

débito. Além do mais, verifico que a autora possui outra inscrição, não 

havendo qualquer risco de dano em aguardar o resultado útil do processo. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. II. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 

reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, consignando que sua 

ausência implicará na extinção do processo sem resolução de mérito. IV. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. V. Sem prejuízos das determinações acima, expeça-se 

mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça constatar se a 

parte autora reside no endereço informado na petição inicial, qual seja Rua 

das iponeias, nº 157 , Bairro Novo diamantino, Diamantino. Cumpra-se. 

Diamantino, 30 de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANIA MORETI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000440-54.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ROZANIA MORETI ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 

do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito 

e o perigo de dano, sendo prudente aguardar a instrução processual para 

melhor esclarecimento dos fatos. É que a parte autora não nega a relação 

jurídica com a ré, apenas narra que desconhece as dívidas, não bastando 

a simples impugnação para retirada da restrição dos órgãos de proteção 

ao crédito, havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a origem do 

suposto débito. Além do mais, verifico que a autora possui outra inscrição, 

não havendo qualquer risco de dano em aguardar o resultado útil do 

processo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. 

II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 

reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, consignando que sua 

ausência implicará na extinção do processo sem resolução de mérito. IV. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. V. Sem prejuízos das determinações acima, expeça-se 

mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça constatar se a 

parte autora reside no endereço informado na petição inicial, qual seja Rua 

Cajarana, s/n, Bairro Bom Jesus, Diamantino. Cumpra-se. Diamantino, 30 

de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DA COSTA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000442-24.2018.8.11.0005. REQUERENTE: TANIA MARIA DA COSTA 

LOURENCO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I. Dispõe o 

artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito 

e o perigo de dano, sendo prudente aguardar a instrução processual para 

melhor esclarecimento dos fatos. É que a parte autora não nega a relação 

jurídica com a ré, apenas narra que desconhece as dívidas, não bastando 

a simples impugnação para retirada da restrição dos órgãos de proteção 

ao crédito, havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a origem do 

suposto débito. Além do mais, verifico que a autora possui outra inscrição, 

não havendo qualquer risco de dano em aguardar o resultado útil do 

processo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. 

II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 

reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, consignando que sua 

ausência implicará na extinção do processo sem resolução de mérito. IV. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. V. Sem prejuízos das determinações acima, expeça-se 

mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça constatar se a 

parte autora reside no endereço informado na petição inicial, qual seja Rua 

José cruz, nº 07, Bairro Pedregal, Diamantino. Cumpra-se. Diamantino, 30 

de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000445-76.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LINDOMAR PAULO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito 

e o perigo de dano, sendo prudente aguardar a instrução processual para 

melhor esclarecimento dos fatos. É que a parte autora não nega a relação 

jurídica com a ré, apenas narra que desconhece as dívidas, não bastando 

a simples impugnação para retirada da restrição dos órgãos de proteção 

ao crédito, havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a origem do 

suposto débito. Além do mais, verifico que o autor possui outras 

inscrições, não havendo qualquer risco de dano em aguardar o resultado 

útil do processo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e 

intimada a reclamada para que compareça a audiência designada, sob 

pena de serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de 

não haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, consignando que sua 

ausência implicará na extinção do processo sem resolução de mérito. IV. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. Cumpra-se. Diamantino, 29 de maio de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-44.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDY SEBASTIAO DE BOMFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000473-44.2018.8.11.0005. REQUERENTE: VALDY SEBASTIAO DE 

BOMFIM REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito 

e o perigo de dano, sendo prudente aguardar a instrução processual para 

melhor esclarecimento dos fatos. É que a parte autora não nega a relação 

jurídica com a ré, apenas narra que desconhece a dívida, não bastando a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 118 de 823



simples impugnação para retirada da restrição dos órgãos de proteção ao 

crédito, havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a origem do suposto 

débito. Além do mais, verifico que o autor possui outra inscrição, não 

havendo qualquer risco de dano em aguardar o resultado útil do processo. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. II. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 

reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, consignando que sua 

ausência implicará na extinção do processo sem resolução de mérito. IV. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. Cumpra-se. Diamantino, 29 de maio de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010419-23.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS KONAGESKI (REQUERENTE)

TATIANA FIUMARO TOSTA KONAGESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FIUMARO TOSTA OAB - SP0244517A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Vistos, etc. 1 – Libere-se o 

valor mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – 

Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 29 de maio de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001416-95.2017.8.11.0005. REQUERENTE: VINICIUS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 29 de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001415-13.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001415-13.2017.8.11.0005 REQUERENTE: VINICIUS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 29 de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010276-97.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ERNESTINO NASCIMENTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010276-97.2016.8.11.0005. REQUERENTE: FRANCISCO ERNESTINO 

NASCIMENTO FILHO REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em 

favor da parte exequente. 2 – Por consequência, considerando a 

liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 29 

de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010358-02.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MUFARDINI GOMES (EXEQUENTE)

MARIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010358-02.2014.8.11.0005. EXEQUENTE: VALDIR MUFARDINI GOMES, 

MARIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS EXECUTADO: AVIANCA Vistos, 

etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da 

parte exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos 

valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 29 de maio de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010384-29.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS JULIANO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCIMARY LAURA DE OLIVEIRA OAB - MT0011738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010384-29.2016.8.11.0005. REQUERENTE: DOMINGOS JULIANO DE 

JESUS REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em 

favor da parte exequente. 2 – Por consequência, considerando a 

liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 30 

de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014923-43.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8014923-43.2013.8.11.0005. REQUERENTE: SALETE PIMENTEL 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. A parte executada se 

insurge quanto ao valor das astreintes, pugnando pela sua exclusão ou, 

alternativamente, sua redução ao patamar da condenação principal. Pois 

bem. Em análise dos autos, verifica-se que o valor da multa por 

descumprimento da tutela antecipada já foi reduzido para o patamar da 

condenação em 02.07.2017, portanto, encontra-se precluso o direito da 

parte executada impugnar tais valores, haja vista que mesmo ciente da 

decisão que reduziu o valor não se manifestou em tempo hábil. Assim, 

considerando que a discussão persiste somente quanto a este valor e, 

estando tais valores vinculados ao processo, expeça-se alvará de 

levantamento em favor da parte exequente. Por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, sem que haja interposição de recurso, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino, 30 de maio de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000078-86.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BURIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO AGRIPINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000078-86.2017.8.11.0005. Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte 

reclamante e a parte reclamada se compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 29 de maio de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1001594-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. G. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico, eu, Fernando 

Moraes Carvalho, Oficial de Justiça da Comarca de Primavera do Leste - 

MT, em cumprimento ao r. mandado expedido pelo(a) Juiz(a) de Direito da 

Primeira Vara Cível desta Comarca, nos Autos de nº 

1001594-11.2018.8.11.0037, que no dia 23/05/2018, às 09hs35min, 

compareci a Rua indicada, onde não foi possível PROCEDER A CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO de João Vitor Guedes da Silva, tendo em vista que percorri a 

rua Vitória Régia e não foi localizado o nº 265 indicado na inicial, busquei 

informações com os moradores da rua, Dona Fia, moradora há muito 

tempo ali, Sirleide, ex agente de Saúde do bairro, Sr. Geraldo Zanin, 

morador há 11 anos ali e também com a Sra. Mari do Supermercado 

Maricel localizado a Rua Vitória Régia e todos informaram desconhecer o 

menor João Vitor Guedes da Silva, bem como sua genitora Sra. Maria da 

Conceição Guedes Rocha. Sendo assim devolvo o mandado à Secretaria 

e aguardo novas deliberações. O referido é verdade e dou fé. 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, 23 de maio de 2018. FERNANDO MORAES 

CARVALHO Oficial de Justiça SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA 

DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 201029 Nr: 8897-30.2017.811.0037

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFS, LFOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON MARLOS SALLA 

BERG - OAB:18.393 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não consta protocolo de contestação nesta 

secretaria;

Intimo a parte autora para manifestar sobre a os documentos de fls. 68/78 

e requerer o que de direito, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 124246 Nr: 6816-50.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDSV, AFDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT, ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH - 
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OAB:14932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DAS DORES FERREIRA 

- OAB:GO-31876

 “Vistos. Considerando que o requerido não foi localizado no endereço 

constante nos autos, procedeu-se a busca de seu endereço junto aos 

Órgãos conveniados com o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

obtendo-se o seguinte endereço atualizado: Avenida Moscou, quadra 23, 

Lote 311, Vila Brasília II, Iporá - Goiás, consoante documento em anexo. 

Assim, redesigno o ato para o dia 27/09/2018, às 15h00min. Sai a 

representante legal da parte autora intimada, intime-se o NAJU, bem como 

se expeça Carta Precatória para citação e intimação do réu para 

comparecimento à audiência, consignando as advertências legais na 

hipótese de sua inércia. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 177446 Nr: 9299-48.2016.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSDPO, MBSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NARA ALANO BATALHA 

SILVA - OAB:19600/GO

 Vistos, etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

15/08/2018 às 17h00min, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas, 

as quais deverão comparecer ao ato designado independentemente de 

intimação.

Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público.

Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004103-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER CORTONESI FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003276-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004108-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA RODRIGUES CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004626-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU EMANUEL REICHERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001724-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARAUJO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003761-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL VICENTE DE PAULA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003149-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN CARLOS DA SILVA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004100-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CALISTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 
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1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003296-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO)

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS MELLO (EXECUTADO)

VALDERIS RUDKOWSKI CATAFESTA (EXECUTADO)

EZEQUIEL GABRIELLI MELLO (EXECUTADO)

 

INTIMAR OS PROCURADORES PARA ASSINAR O TERMO DE CAUÇÃO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 66245 Nr: 6052-06.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRLENE APARECIDA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, MARCELO YUJI YASHIRO - OAB:16250, WESLEY 

MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 72492 Nr: 4807-23.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZINHA BORGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 175856 Nr: 8452-46.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTA ROCHA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:MT/ 12.951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297.608, 

MARIO GONÇALVES MENDES NETO - OAB:12142

 Visto,

Passa-se ao saneamento do processo.

 Em relação às preliminares arguidas pela empresa requerida Diferente 

Distribuidora de Veículos Ltda, quanto ao indeferimento da petição inicial 

ante a não fixação do valor a título de danos morais e materiais (p. 63v), 

verifica-se que é possível a formulação de pedido genérico de 

ressarcimento por dano material e moral na petição inicial do processo.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO 

CPC/1973. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E 

COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO GENÉRICO. 

POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. VALOR 

DA CAUSA. QUANTIA SIMBÓLICA E PROVISÓRIA. 1. Ação ajuizada em 

16/12/2013. Recurso especial interposto em 14/05/2014. Autos atribuídos 

a esta Relatora em 25/08/2016. 2. Aplicação do CPC/73, a teor do 

Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 3. É pacífica a jurisprudência desta 

Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de 

compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente 

ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio. 4. Na hipótese em que for 

extremamente difícil a imediata mensuração do quantum devido a título de 

dano material - por depender de complexos cálculos contábeis -, 

admite-se a formulação de pedido genérico, desde que a pretensão 

autoral esteja corretamente individualizada, constando na inicial elementos 

que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do 

prejuízo patrimonial. 5. Em se tratando de pedido genérico, o valor da 

causa pode ser estimado em quantia simbólica e provisória, passível de 

posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de 

liquidação. 6. Recurso especial parcialmente provido. Precedente do STJ. 

(TJ–SP - RECURSO ESPECIAL Nº 1.534.559 - SP (2015/0116526-2), 

RELATOR (A): Min. NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA, Data de 

Julgamento: 22/11/2016, Data de Publicação: 01/12/2016) (Grifo nosso).

Desta forma, rejeita-se a preliminar de indeferimento da petição inicial, pois 

o requerente apresentou pedido com especificações mínimas à identificar 

a pretensão.

No que tange a preliminar de impugnação ao valor da causa, verifica-se 

que o valor da causa deve guardar correlação com o montante pleiteado 

na inicial do processo, somando-se o valor de todos os pedidos, todavia, 

compulsando os autos contata-se que os pedidos referentes aos danos 

materiais e morais formulados pela requerente tratam-se de pedidos 

genéricos devendo ser estimado valor simbólico a estes, motivo pelo qual 

acolhe-se a preliminar de impugnação ao valor da causa.

Assim, considerando que foi atribuído a causa o valor de R$ 43.890,00, 

determina-se a intimação da requerente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, acolhe-se o pedido e retifica-se o valor da causa. Logo, por se tratar 

a autora de beneficiária da justiça gratuita não há recolhimento das custas 

e taxas complementares.

Acerca da preliminar de ilegitimidade passiva, verifica-se que a requerente 

informa que há responsabilidade solidária entre as requeridas, 

concessionária e fabricante, visto que se trata de vício do produto, 

evidenciando que pela teoria do risco do empreendimento todo aquele que 

exerce atividade fornecendo produtos e serviços ao mercado deve 

responder independente de culpa.

 Desta forma, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ora arguida 

pela requerida, frente à responsabilidade solidária junto ao fabricante por 

vício do produto.

Em relação a preliminar arguida pela requerida General Motors do Brasil 

Ltda, de carência da ação pela falta de interesse de agir, verifica-se que a 

requerente alegou que o veículo zero km foi adquirido com vícios na 

pintura, borracha das portas, porta-malas e tanque de combustível, bem 

como, que tentou diversas vezes regularizar os defeitos junto à requerida, 

todavia estes não foram sanados, razão pela qual rejeita-se a preliminar.

Não há outras preliminares a serem analisadas e não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento 

antecipado da lide (CPC, art. 355), e em relação às demais arguições, 

tratam-se questões de mérito e serão analisados em sentença, de modo 

que se declara saneado o processo.

Em relação à matéria de fato, fixa-se como pontos controvertidos, aqueles 

delineados na petição inicial e na peça de contestação.

De acordo com o artigo 3°, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial.

Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 09/08/2018 , às 13h00min, a ser 
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realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede do fórum.

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

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

 Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Após, intimem-se as partes informarem se possuem provas a produzir, 

esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, no prazo de 15 

(quinze) dias. Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do 

CPC/2015).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138434 Nr: 9302-71.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EILSON NERY DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando que a empresa Itapeva VII Multicarteira Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados informa que o 

crédito objeto da presente demanda foi cedido em seu favor, e que o 

acordo juntado aos autos (p.42/47) não possui a assinatura do cedente, 

não havendo nos autos documentos que comprovem a cessão informada, 

antes de analisar os pedidos de p.42/47, intimem-se as partes, bem como 

o cessionário para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o termo de 

cessão.

Após, concluso.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 155733 Nr: 7085-21.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRICON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, EDEMILSON PINTO 

VIEIRA - OAB:31921

 Visto,

 Inicialmente, em analise a contestação o requerido aponta a empresa 

Consorcio Crema BR-070 MT para integrar a lide no polo passivo. Assim, 

chama-se o feito à ordem e acolhe-se a denunciação a lide e determina-se 

a citação do denunciado, para querendo apresente contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, havendo arguição de preliminar, bem como se tiver sido 

alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo, intimem-se as partes 

para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o denunciado para informar se possui interesse em 

audiência de conciliação e informar se possui provas a produzir, 

esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Caso não tenha provas a produzir, esclareça se entende que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Após, certifique-se e concluso para sentença.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 111411 Nr: 1812-66.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEY ATAÍDE CABELEIRA, MARIA IZABEL CAMPOS 

CABELLEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GUSTAVO A. RANDON - 

OAB:MT 9159, GALIANA CAMPOS CASTRO - OAB:8858, GALIANA 

CAMPOS CASTRO - OAB:8858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar da parte executada 

para pagar o valor de R$ 28.666,26(vinte oito mil seiscentos e sessenta e 

seis reais e vinte seis centavos), no prazo de 15 (quinze)dias, sob pena 

da multa de 10% conforme artigo 523, § 1º do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 119787 Nr: 2231-52.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNION AGRO LTDA, MARLON CRISTIANO 

BUSS, ADIR FREO, ELOIZA CRISTINA CASTELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora informar 

o endereço do executado Marlon Cristiano Buss para intimação accerca 

da restrição judicial , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118191 Nr: 541-85.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GABRIEL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAN/MT8.798-A, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:MT/ 19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o requerente para 

retirar Carta Precatória no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 119971 Nr: 2428-07.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GABRIEL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAN/MT8.798-A, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:MT/ 19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o requerente para 
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retirar Carta Precatória no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 160977 Nr: 829-28.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVERI FRANCISCO MARCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ASSOCIAÇÃO E ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICREDI DE B. GARÇAS 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LETICIA RUBERT 

CAMPANHONI - OAB:MT 18775, DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, LARYSSA MORAES DOS SANTOS - 

OAB:12975-B/MT

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz o julga IMPROCEDENTE a 

apresente ação AÇÃO OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por Alveri Francisco Marcante em 

desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Associação e Admissão de 

Associados- Sicredi de Barra do Garças-MT, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Custas e taxas 

pagas.Sucumbente, condena-se a parte autora ao pagamento das 

despesas processuais suportadas pelo requerido e honorários 

advocatícios, que se fixa em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância 

com o artigo 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil, em vista do 

trabalho realizado e pelo período de tramitação da demanda.Com o transito 

em julgado da sentença, certifique-se e arquive-se com baixa dos autos 

na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de 

praxe.Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 137690 Nr: 8808-12.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISA PEREIRA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E 

CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA, SOCIEDADE MANTENEDORA 

DE ENSINO SUPERIOR DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA - UNIC, UNIC 

EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz o julga IMPROCEDENTE a 

apresente ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Sucumbente, condena-se a parte autora ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que se fixa em R$ 

1.000,00 (mil reais), em consonância com o artigo 85, parágrafo 8°, do 

Código de Processo Civil, em vista do trabalho realizado e pelo período de 

tramitação da demanda, restando suspensa a exigibilidade por litigar sob a 

égide da assistência judiciária gratuita (artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil). Com o transito em julgado da sentença, certifique-se e 

arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de 

estilo e as cautelas de praxe.Publicada e registrada a presente sentença 

pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 33265 Nr: 1462-25.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBF GARANTIAS & SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOARES FERNANDES, JOSIANE 

GOMES DE MOURA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejado pelo exequente 

contra sentença de p.315, alegando omissão e contradição.

Os executados, não foram localizados conforme certidão de p.338.

É o relatório. Decide-se.

Os embargos declaratórios têm como finalidade completar a sentença 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Para admissibilidade dessa espécie de recurso, é necessária a existência 

destes três requisitos (obscuridade, contradição ou omissão), conforme 

descreve o artigo 1022, do CPC.

Nota-se que a parte a parte requerente/embargante almeja a reforma da 

sentença, por não ter sido analisado o pedido de p.312, sendo certificado 

o decurso de prazo (p.313) e após o feito foi extinto sem haver intimação.

Verifica-se que no presente caso, não houve análise do pedido de dilação 

de prazo de p.312, bem como não houve a intimação do exequente.

Assim, o Estado-Juiz conhece os embargos declaratórios, na forma do 

artigo 1022 do CPC, e o acolhe para sanar a omissão/contradição 

apresentada, declarando nula a sentença retro.

Para prosseguimento do feito, intime-se o exequente para se manifestar 

sobre a certidão de p.310, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125660 Nr: 8226-46.2013.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SALVADORI, ROSILDA FERNANDIS COSTA 

SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SALVADORI, CLAUDETE PINTO 

SALVADORI, DIVADIR DE PIERI, SIRO CASALI, BENEDITA APARECIDA DE 

PIERI, CLEICI CEZAR CASALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ DA SILVA 

ARAUJO - OAB:, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009 PR, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:, DIVANIR 

MARCELO DE PIERI - OAB:, RODRIGO RIBEIRO ARAÚJO - OAB:116232 - 

MG

 Visto,

Passa-se ao saneamento do processo.

A preliminar de Inépcia porque ausente a ex- cônjuge do autor e 

compossuidora do imóvel no polo ativo não prospera.

Verifica-se que o autor se divorciou da Sra. Nilzabeth Silva em 2008, e 

esta mudou para o Estado do Paraná, bem como que o autor contraiu novo 

matrimonio com a Sra. Rosilda, logo, não há necessidade de inclusão da 

ex- conjuge do autor para compor o polo ativo da presente ação.

Inexistindo prova concreta da existência de composse ou de participação 

da ex- esposa do autor nos atos de esbulho ou turbação, rejeita-se a 

preliminar arguida.

Não há outra preliminar a ser analisada e do mesmo modo, não ocorre 

nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de 

julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), de modo que se declara 

saneado o processo.

Em relação à matéria de fato, fixa-se como pontos controvertidos, aqueles 

delineados na petição inicial e na peça de contestação.

Ainda, de acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial.

Dessa forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 07/06/2018, às 14h45min, a ser 

realizada por este juízo.

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

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Não havendo acordo, intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) 

dias, informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a 

necessidade e pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 124 de 823



Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Por fim, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

caso queiram, se manifestem, findo o prazo a decisão saneadora se torna 

estável (art.357, § 1º do Código de Processo Civil).

Ainda, considerando que as ações encontram-se na mesma fase 

processual e para evitar decisões conflitantes, determina-se o 

apensamento as ações de código 126513,127650 e 126320.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 207551 Nr: 3007-76.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO PEREIRA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BERNADO DA 

COSTA - OAB:GO 37.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO INACIO 

MORAIS - OAB:GO 26.951

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

intimação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 207429 Nr: 2949-73.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANAL LIVRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083/MT

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerente 

para comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

intimação, no prazo de 10 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 28452 Nr: 853-76.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAU GUSKOV, PALUFERIA KALUGIN 

GUSKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAN/MT8.798-A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69129 Nr: 1437-36.2010.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOYSIO LERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123/PR

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 16146 Nr: 1416-75.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES DOW AGROSCIENCES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA E CONFECÇÕES SONORA LTDA, 

OSVINO BAZOTTI, GEMA ANSELMINI BAZOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, VALTER LEITE PEREIRA - OAB:MT-4.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO M. CORREIA - 

OAB:PR- 24.903, LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA AGUIAR - OAB:PR- 

11.767

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para comprovar o protocolo da carta precatória de fls. 346, sob pena de 

extinção e arquivamento, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 21788 Nr: 3184-02.2002.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTKLER RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA 

AUXILIADORA OLIVEIRA DO REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL FOLHA DE PRIMAVERA DO LESTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre as 

correspondências devolvidas de fls. 292v /293 , apesar de intimada pelo 

DJE. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 

7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para informar o endereço dos sócios para cumprimento da decisão de fls. 

315 , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 68926 Nr: 1235-59.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVORINDO MATTIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:OAB/MT 10133, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, PAULA 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:221271/SP, RAIANE ROSSETTO STEFFEN 

- OAB:13371/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Considerando que nestes autos ainda há valores depositados, nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para darem 

andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 39191 Nr: 1749-51.2006.811.0037
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDEMAR CAÇULA MENDES DE LIMA, DMDL, DML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁPIDO CHAPADENSE VIAÇÃO LTDA, 

EXPRESSO RUBI LTDA, LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A, IRB-BRASIL 

RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA SCHALCH - 

OAB:69055, FABIOLA CASTILHO SOFFNER - OAB:8638/MT, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:MT/3504-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333/MT, ROGERIO NUNES GUIMARÃES - OAB:6569/MT, SERGIO 

HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT, SILMA BARROSO - 

OAB:9.068

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as parte da 

audiência designada para o dia 12/07/2018, às 15:00hs, na Comarca de 

Matelândia-PR, nos autos de Carta Precatória 0001888-02.2018.8.16.0115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 48200 Nr: 3590-47.2007.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA WEHRMAN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BOLDRIN, AMARILDO 

BOLDRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 124831 Nr: 7405-42.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO BEDUSCHI, CAMOZZATO 

BEDUSCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLI PEDREIRA 

VIANNA - OAB:OAB/PR 82.780, CRISTIANO AMARO RODRIGUES - 

OAB:84933 , FÁBIO ANDRESA BASTOS - OAB:30773-GO, MARCOS 

EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - OAB:110856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 152887 Nr: 5762-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 157759 Nr: 8003-25.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO RAINOLD VENDRUSCOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIONA ROSADO CASCUDO - 

OAB:4104-RN, CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA - 

OAB:30822-DF, DIEGO SOARES PEREIRA - OAB:11.940A, MARICEMA 

SANTOS DE OLIVEIRA RAMOS - OAB:12279/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da Carta Precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 144436 Nr: 1787-48.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA ABEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, RODRIGO VILELA RAVANELLO - OAB:21360, WENDELL 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

retirar Carta Precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 34804 Nr: 2837-61.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOAGRO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACCI AUTO CENTER LTDA -ME, CLEUSA 

MARILENE DOS SANTOS CASTRO, ANGELO FREITAS BACCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIAN TOPAL PIZARRO - 

OAB:183263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo da petição de fls. 235, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte credora para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 206332 Nr: 2388-49.2018.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA CAMILA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA, CESCON, BARRIEU & FLESH 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:11210--A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)O Código de Processo Civil, no seu artigo 300, estabelece que “a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”.No caso, para elucidação dos fatos, prudente, 

então, a oitiva da parte requerida, para melhor análise da controvérsia 

submetida à apreciação judicial.Nesse compasso, o Estado-juiz posterga a 

análise do pedido de tutela antecipada, para o momento posterior a 

manifestação da parte requerida.Outrossim, sem prejuízo ao acima 

exposto e de acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação 

e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial.De acordo com o art. 3º, §3º, 
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do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, 

designa-se audiência de conciliação para o dia 04/06/2018, às 14h00min, 

a ser realizada pelo conciliador na sala de conciliação deste 

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

para comparecerem a audiência designada, não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente.Não havendo acordo, ou se qualquer 

parte não comparecer na sessão designada, independente de intimação, o 

réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art.335 do CPC.A decisão assinada e instruída servirá 

como mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação 

deverá ser acompanhada com a íntegra da petição inicial e dos 

documentos. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 156100 Nr: 7225-55.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO SCANDOVIERI MORAES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON MÁRIO MARÇAL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO RAMIRES ESPER - 

OAB:203449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MÁRIO MARÇAL 

PEREIRA - OAB:SP 135.427

 Visto,

O não comparecimento injustificado da parte à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa, 

conforme exegese do art. 334, §8º, do CPC.

 In casu, a parte requerida além de não ter justificado sua ausência, 

também não cumpriu o previsto no §10º do art. 334 do CPC, assim, 

defere-se o pedido de p. 64 e aplica-se a multa de 2% sobre o valor da 

causa, por não comparecimento à audiência conciliatória.

Considerando que a tentativa de composição restou infrutífera, intimem-se 

as partes para informarem se possuem outras provas a produzir, 

esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, no prazo de 15 

(quinze) dias. Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do 

CPC/2015).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 157554 Nr: 7890-71.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE & CIA LTDA - ME, ADEMIR JOSE 

OTTONELLI, ROSILEI APARECIDA DUARTE, LUÍS PIRES DUARTE, ELIANE 

PIRES DUARTE

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

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.83.

Expeçam-se os ofícios, conforme solicitado.

Após, intime-se o requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 105053 Nr: 4043-03.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAZUO IWAZAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Ruaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Kazuo Iwazaki contra 

Luiz Carlos Ruaro, ambos qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

extinção do processo, bem como a liberação dos valores bloqueados via 

BACENJUD (p.176) e dos valores depositados à p.187 em favor do 

exequente, a baixa das restrições inseridas nos veículos do executado 

(p.177), e desistem do prazo recursal (p.209/210).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses Fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo de 

p.209/210, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, bem como a 

desistência do prazo recursal. Em consequência, julga extinto este feito, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados (p.176) e 

dos valores depositados à p.187 em favor do exequente, conforme 

solicitado no item 1 do acordo (p.209).

Realizou-se neste ato a baixa das restrições inseridas nos veículos do 

executado à p.177, conforme documento anexo.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.31/32).

Honorários como convencionado entre as partes.

Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do trânsito em 

julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas 

necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 147338 Nr: 3183-60.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 

10752-B, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre os documentos de p. 73/76, no prazo legal.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127544 Nr: 511-16.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIZ ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIZ ANTONIO DE OLIVEIRA, CNPJ: 

36884724000192. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 
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necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/01/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de ADRIZ ANTONIO DE OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de ISSQN, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 5471/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.490,03

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21301 Nr: 2496-40.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA ANA SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAURA ANA SCHAEDLER, Cpf: 

19816308991, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,53 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 21 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40444 Nr: 2928-20.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUCANO AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TUCANO AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA, 

CNPJ: 01512709000139. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 998,26 (Novecentos e noventa e oito reais e 

vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 21 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68918 Nr: 1227-82.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOC. DOS SUPER. PRIM. REUN REDE 

SUPRIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 1227-82.2010.811.0037, 

Protocolo 68918, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131143 Nr: 3693-10.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE RECREATIVA AQUATICA E 

BENEFICENTE PRIMAVERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CIBELLY DE JESUS 

AMARAL, para devolução dos autos nº 3693-10.2014.811.0037, Protocolo 

131143, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 1815 Nr: 359-27.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construdema - Comércio Construção e 

Desmatamento Ltda-ME, ARNALDO JESUS DA SILVA, MARIA ELISABETE 

DA SILVA BARISON, JOÃO MARQUES DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:3.813, MÁRIO O VAZ - OAB:82200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318

 Processo nº: 359-27.1998.811.0037 (Código 1815)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte executada para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se acerca da petição de fls. 112/113.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8011443-53.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011443-53.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA DAS DORES MARTINS 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de novo cumprimento de sentença, para 

adimplemento de obrigação de trato sucessivo, instrumentalizado com 

orçamentos, bem como com o Ofício nº75/DPPVA/MT/2018 endereçado 

pela Defensoria Pública à Secretaria Municipal de Saúde, requisitando o 
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fornecimento do medicamento Galvus 50mg (vidagliptina), que segundo 

informações da Defensoria, não foi respondido (Id. 12409590). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A despeito da exigência do artigo 12 

da Lei nº 12.153/2009, que determina a prévia intimação do executado 

para cumprir “(...) acordo ou sentença, com trânsito em julgado, que 

imponham obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa (...)”, 

no presente caso, observo que a Fazenda Pública Estadual já foi 

exaustiva e reiteradamente intimada a cumprir: a tutela antecipada e a 

sentença que a ratificou (esta, já transitada em julgado), tanto por meio de 

sequestro de valores decorrente da tutela provisória de urgência, quanto 

através dos sucessivos cumprimentos de sentença, anteriores ao petitório 

sob análise. Por isso, excepcionalmente, em consonância com as razões 

retroexpostas, deixo de intimar o executado sobre o último cumprimento da 

sentença (requerido no Id 10837715 e seus anexos), bem como, nos 

termos dos artigos 12 e 13 da Lei 12.153/2009 e do édito sentencial, defiro 

o sequestro do numerário em face do devedor/executado, Estado de Mato 

Grosso, no valor de R$ 1.078,20 (mil e setenta e oito reais e vinte 

centavos), para compra de 6 (seis) caixas do medicamento Galvus 50mg 

(vidagliptina), diretamente no setor privado, conforme requerido pela parte 

autora. Após efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o 

respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, 

transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. 

Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor 

do fornecedor com orçamento de menor valor, cujos dados constam no 

pedido de novo cumprimento de sentença (Id 10837715). Expedido o 

alvará, intime-se a parte autora a providenciar a retirada do(s) 

medicamento(s) diretamente com o fornecedor, bem como a trazer a(s) 

nota(s) fiscal(is), no prazo de 10 (dez) dias, após a aquisição. Com a 

juntada da nota fiscal relativa à aquisição do produto/serviço de saúde, 

bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento 

nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) 

dias. Após a prestação de contas, concluso o processo para extinção do 

cumprimento de sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente 

decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 30 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001799-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELAIDES ALVES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA OAB - MT22331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001799-74.2017.8.11.0037 Reclamante: DELAIDES ALVES SANTANA 

Reclamada: BANCO BMG SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. É oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor. Afirma a parte autora que vem ao judiciário se socorrer, 

porque o banco vem coagindo-o a pagar em boletos que foram enviados 

para sua residência, valores de R$ 548,15 por mais 47 parcelas sem 

necessidade, sendo que os valores das parcelas já estão sendo 

descontadas em sua folha de pagamento e que negativaram o nome do 

requerente indevidamente. Liminar indeferida. Se defende a parte 

reclamada alegando decadência e no mérito que a parte autora, diferente 

do alegado em sua inicial, firmou um contrato de empréstimo consignado 

com o banco, de tal forma contratou um cartão de crédito, realizou saques 

e os desbloqueios do cartão de Nº 5313041436482033. Conforme se pode 

verificar nas faturas, houve saque no valor de R$ 1.062,00 em 

09/02/2015, R$ 1.900,00 em 15/07/2016, R$ 558,00 em 13/01/2017, R$ 

4.834,00 em 07/03/2017 e realizou diversas compras com o cartão de 

crédito. Lembrando que o cartão não tem previsão para término das 

cobranças, pois diferente do empréstimo, não é cobrado em parcelas 

fixas, dependendo de seus lançamentos e pagamentos, através de 

faturas e descontos em folha; que o cliente não realizava o pagamento de 

faturas; não pagamento do valor integral da fatura acarreta a incidência de 

encargos sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual, motivo 

pelo qual os descontos em folhas são devidos; que o cliente não realiza o 

pagamento do saldo remanescente das faturas, limitando-se ao 

pagamento mínimo, o que gera, automaticamente, a aplicação das regras 

de juros rotativos previstos no contrato. Assim, não há erro nos valores 

cobrados. É o breve relato. Da Decadência A respeito do pedido de 

aplicação de decadência ao caso em tela, não merece prosperar o pleito, 

vez que, segundo a petição inicial, a suposta agressão ao bem jurídico 

não cessou. Decido. O que se depreende do caso em tela é que a parte 

reclamante noticiou suposta cobrança a mais do que o pactuado 

anteriormente. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos a reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. In casu, o reclamante alega que houve cobrança a mais do 

que o acordado, juntando aos autos apenas o boletim de ocorrência e 

descontos consignados em sua conta bancária. Os descontos 

consignados estavam previstos na modalidade contratual pactuada, seja 

ela de empréstimo ou cartão de crédito. O Boletim de Ocorrência, por 

contemplar apenas os fatos narrados unilateralmente pelo reclamante ao 

órgão estatal, isoladamente, é insuficiente para demonstrar o seu alegado. 

Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAL E MORAL – CONDENAÇÃO - FURTO DE VEÍCULO EM 

ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – NEGATIVA DO FATO PELA RÉ 

- ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

DECLARAÇÕES PRESTADAS NA DELEGACIA PELO INTERESSADO – 

COMPROVAÇÃO DAS DECLARAÇÕES NÃO DO SUPOSTO FATO. 

RECURSO PROVIDO”. “O boletim de ocorrência policial não gera 

presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que 

apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, 

sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. Em outras palavras, o 

documento apenas registra que as declarações foram prestadas, sem 

consignar, todavia, a veracidade do seu conteúdo” (REsp 174.353/RJ; Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; 4ª T.; Julg. 09/11/1999, DJ 17/12/1999, 

p. 374”. “O juiz pode considerar insuficientemente provado o fato, ainda 

que juntada certidão passada por autoridade pública, se esta se mostrar 

incompleta e desacompanhada de outras provas que a autora desistiu de 

produzir. recurso não conhecido” (REsp 58646/SP; Rel. Min. Ruy Rosado 

de Aguiar; 4ª T.; Julg. em 05/09/1995, DJ 02/10). (TJMT, Apelação n° 

105546/2011, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Juracy Persiani, julgado em 

19.09.2012)”. A prova cabal da cobrança indevida é a cobrança em 

desacordo com o contratado, seja ela, por meio de gravação telefônica, 

fatura, ou outro indício que consubstancie a ilegalidade, não se pode 

auferir que houve uma ilicitude sem o mínimo de prova. Incumbe ao 

reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos 

constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. “A 

regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de 

dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve 

ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o 

fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o 

contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 

2009, p. 160 )”. Assim, não há falar em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da parte 

reclamada. Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na 

inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 31 de maio de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 31 de maio de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011210-56.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIVIA RESENDE SOUZA (REQUERENTE)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011210-56.2016.8.11.0037 

Promovente: MARIA LIVIA RESENDE SOUZA e BRUNO CESAR 

FIGUEIREDO MAMUS Promovido: TAM LINHAS AÉRAS S.A Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pelos autores em face da sentença, que 

julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, sob a alegação de 

contradição no comando sentencial. É o relatório. DECIDO. De início, 

cumpre salientar que os embargos de declaração constituem instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado 

(CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em regra, atos 

decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no debate novos 

argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é de sua 

natureza, salvo em situações excepcionais. A parte autora alega que a 

sentença foi contraditória em relação ao dever de comprovação dos fatos, 

eis que acolheu o pedido de inversão do ônus da prova e constou que os 

autores não comprovaram o contato com a ré. Com tais considerações, 

acolho os embargos opostos pela autora, com efeito modificativo, para 

sanar contradição quanto ao ônus da prova, modificando o seguinte 

parágrafo: “Analisando a questão discutida verifico que os requerentes 

não juntaram documentos que comprovassem que entraram em contato 

com a ré para a remarcação do voo.” Para constar o seguinte e incluir os 

demais parágrafos: “Analisando a questão discutida verifico que em que 

pese os autores tenham entrado em contato com a ré, não foi possível a 

remarcação da passagem e os mesmos optaram pela compra de novas 

passagens. Quando da compra de novas passagens, verifica-se pelo 

documento juntado que a pesquisa para compra foi de Mendoza para 

Cuiabá-MT com escalas em Santiago para troca de aeronave e em São 

Paulo-SP. Embora os autores tenham pegado escala em Santiago em um 

Vôo da Companhia Aérea reclamada, não demonstra que a ré possuía 

assentos disponíveis, vez que nada impede a existência de acordo entre 

as companhias aéreas para reservas de vagas para os vôos de escala. 

Além disso, mesmo que tivessem conseguido remarcar as passagens, os 

autores teriam gastos excedentes até o embarque no próximo vôo e que 

não seriam de responsabilidade da reclamada, eis que não foi esta quem 

deu causa ao não embarque no vôo anteriormente agendado. Desta 

forma, acolho os presentes embargos, com efeito modificativo, para sanar 

a contradição apresentada. Publicado no PJE. Remeto para análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 29 de maio de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 29.05.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003430-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SANTOS DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE TRINDADE VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1003430-53.2017.8.11.0037 

Promovente: ROSIMEIRE SANTOS DUARTE Promovido: KAROLINE 

TRINDADE VIEIRA Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por 

ROSIMEIRE SANTOS DUARTE em face KAROLINE TRINDADE VIEIRA 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. Passo à análise do mérito. Cuida-se de Ação de Cobrança de 

cheque, na qual a reclamante requer a condenação da reclamada ao 

pagamento do valor de R$26.586,52 (vinte e seis mil quinhentos e oitenta e 

seis reais e cinquenta e dois centavos). Em contestação a ré alegou 

necessidade de perícia grafotécnica, vez que não reconhece a assinatura 

constante no cheque e há divergência entre a assinatura apostada na 

cártula e assinatura da ré em seus documentos. Analisando-se os autos, 

entendo que a preliminar de incompetência do juízo deve ser acolhida, uma 

vez que há a necessidade de realização de perícia grafotécnica. A 

competência do juízo é um dos pressupostos processuais, a ser 

observado por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

magistrado tem a obrigação de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Diante do 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a preliminar de 

incompetência suscitada pela parte ré, para declarar a incompetência 

absoluta deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a 

complexidade da causa, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, 

da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Publicado 

no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. 

Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 

29 de maio de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 29.05.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011560-49.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO NAUFAL BOSSONARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ANTUNES SANTOS OAB - MG0139963A (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011560-49.2013.8.11.0037 

Promovente: FABRICIO NAUFAL BOSSONARO Promovido: NOVO MUNDO 

MOVEIS E UTILIDADES LTDA Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos pela parte ré em face de decisão de id 8017156, sob a alegação 

de contradição. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os 

embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 
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sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. A ré alega que houve contradição na decisão de id. 

8017156, vez que o valor depositado espontaneamente foi de R$ 

10.965,22(dez mil novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois 

centavos) e não de R$ 120.965,22(cento e vinte mil novecentos e 

sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos). Com tais considerações, 

acolho os embargos opostos pela ré, com efeito modificativo, para sanar a 

contradição quanto ao valor depositado pela ré, alterando o seguinte 

parágrafo: “A FORMA CORRETA DE FAZER A PLANILHA É A SEGUINTE: 

PARTE-SE DO VALOR DA CONDENAÇÃO, CORRIGINDO-SE E 

APLICANDO-SE OS JUROS NA FORMA DETERMINADA NA SENTENÇA 

ATÉ A DATA EM QUE HOUVE O PAGAMENTO DE R$ 120.965,22 (...) 

DEPOSITADOS ALEATORIAMENTE PELO DEVEDOR EM 02.02.2016.” Para 

constar o seguinte: “A FORMA CORRETA DE FAZER A PLANILHA É A 

SEGUINTE: PARTE-SE DO VALOR DA CONDENAÇÃO, CORRIGINDO-SE E 

APLICANDO-SE OS JUROS NA FORMA DETERMINADA NA SENTENÇA 

ATÉ A DATA EM QUE HOUVE O PAGAMENTO DE R$ 10.965,22 (...) 

DEPOSITADOS ALEATORIAMENTE PELO DEVEDOR EM 02.02.2016.” Desta 

forma, acolho os presentes embargos, com efeito modificativo, para sanar 

a contradição quanto ao valor depositado espontaneamente pela ré. 

Publicado no PJE. Remeto para análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 29 de 

maio de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 29.05.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011353-45.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011353-45.2016.8.11.0037. 

Promovente: MICHELE GOMES BARBOSA Promovido: VIVO S.A. Trata-se 

de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de decisão 

que julgou deserto o recurso interposto pela autora, sob a alegação de 

omissão. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os 

embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. Não verifico a presença do vício apontado. O entendimento 

do juízo foi manifestado no ato decisório ora embargado, tendo sido 

devidamente fundamentado. A parte autora não juntou nenhum documento 

capaz de comprovar sua hipossuficiência, bem como não realizou o 

recolhimento do preparo, apenas lançando argumentos sem nenhum 

embasamento. Assim, entendo que, na verdade, o que se infere na 

manifestação recursal em exame é a insistência da parte em ver 

reapreciado o seu pedido, tentando fazer com que este juízo reaprecie os 

fatos e provas constantes nos autos, o que não é possível em sede de 

embargos de declaração. Vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. Os embargos de declaração não se 

prestam ao reexame de fatos e provas, com vistas à reforma da decisão. 

(Processo ED 00011795120105050002 BA 0001179-51.2010.5.05.0002, 

Orgão Julgador 1ª. TURMA, Partes Angelita da Silva Queiroz, Velox 

Consultoria em Recursos Humanos Ltda. (Em Recuperação Judicial), 

Publicação DJ 19/06/2013. Relator: MARAMA CARNEIRO).” Portanto, não 

vislumbro os vícios apontados pelo embargante e entendo que o objetivo 

do presente embargos de declaração é o reexame de provas e fatos e 

levando em consideração que tal reexame não é admitido em embargos de 

declaração, entendo pelo não acolhimento de tal pedido. A parte 

embargante além de não recolher custas não comprovou a 

hipossuficiência em tempo hábil. Em atenção a Lei nº 1.060/50, deve o 

requerente comprovar a sua situação de miserabilidade, o que não restou 

cumprido nos autos, senão vejamos decisão condizente com o 

entendimento deste Juizo: “Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - 

Apelação : APL484351220118260554 SP 0048435-12.2011.8.26.0554 - A 

Lei nº 1.060/50 não exige a miserabilidade absoluta do beneficiário, porém 

deve ser demonstrada a hipossuficiência financeira para concessão do 

benefício da justiça gratuita - Alegações incontroversas de que o apelante 

é empresário, dono de duas empresas - Afirmações não provadas de que 

as empresas não teriam funcionários, bem como que teriam sido abertas 

apenas para que o apelante, não ficasse na informalidade - Não 

demonstrada insuficiência de recursos para arcar com as custas e 

despesas processuais - Ônus que incumbia ao apelante - Inteligência do 

art. 333, I e II - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido. 

Desta forma, tenho pela manutenção da sentença atacada por todos os 

seus fundamentos.” Decorre do texto constitucional a necessidade de 

comprovar a hipossuficiência. Com tais considerações, conheço dos 

presentes embargos para, no entanto, negar-lhes provimento, por 

ausência de omissão na decisão, mantendo-a tal como se acha lavrada. 

Publicado no PJE. Remeto para análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 29 de 

maio de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 29.05.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002174-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002174-75.2017.8.11.0037 

Promovente: MIGUEL DE OLIVEIRA JUNIOR Promovido: RN COMERCIO 

VAREJISTA S.A Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por MIGUEL 

DE OLIVEIRA JUNIOR em face de RN COMERCIO VAREJISTA S.A. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado o consumidor nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. Os serviços prestados aperfeiçoam-se ao que 

preceitua o Parágrafo 2° do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do mérito. O 

autor alega que comprou no dia 16/03/2017 através do site 

www.ricardoeletro.com.br um Refrigerador/Geladeira Consul Cycle 
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Defrost 2 portas 450 litros Branco, no valor de R$ 1.712,97 (hum mil, 

setecentos e doze reais e noventa e sete centavos), pedido identificado 

com o nº. 30174918, com previsão inicial para entrega em 31/03/2017. 

Aduz que o tempo previsto para entrega se esgotou, entretanto não 

recebeu nenhum produto em sua residência. Em razão disso, entrou em 

contado com a ré para esclarecer a demora no recebimento do produto e 

foi informado de que o produto comprado havia se esgotado e era 

necessário aguardar a chegada do produto no estoque. Afirma que em 

razão do não recebimento do produto, se viu obrigado a pegar um 

refrigerador emprestado para utilização em sua residência. 

Posteriormente, ainda sem previsão para recebimento do produto, o autor 

alega ter requerido a restituição do valor, porém esta não foi realizada na 

data ajustada. A ré, em sua contestação, não nega a não entrega do 

produto, tampouco a não restituição do valor pago, entretanto aduz que 

tentou realizar a restituição do valor, porém, por culpa do autor não foi 

possível realizar a restituição. Analisando os autos entendo que o pleito do 

autor merece acolhimento. Verifico que o produto comprado não foi 

entregue e nem seu valor foi restituído, tendo a requerida falhado na 

prestação de seus serviços. Em sua contestação, a ré apenas lança 

argumentos para tentar se eximir de sua responsabilidade, entretanto não 

comprovou suas alegações, ao passo que restou demonstrado nos autos 

que o produto não foi entregue e o valor pago pelo requerente não foi 

devolvido. Assim, a devolução do valor pago pelo produto não recebido é 

medida que se impõe. Com relação ao dano moral, entendo que a falha na 

prestação do serviço por parte da ré, ultrapassa o mero aborrecimento e 

portanto deve ser indenizado. Portanto, verifico que a ré prestou um 

serviço defeituoso. Agiu assim em infringência ao artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor, e com isso gerou transtornos a reclamante, pelo 

desgaste e o tempo desperdiçado em reclamações, bem como com a falta 

de retorno por parte da empresa ré. Corroborando com o nosso 

entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se 

manifestado no sentido de que o descaso com o consumidor é situação 

hábil à caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações 

em que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. Sendo assim, 

com respeito à reparação moral, entendo pela procedência. Acentuo que o 

dano em debate é in re ipsa, ou seja, prescinde da produção de provas. 

Porque a materialização do dano moral ocorre quando se dá lesão do 

patrimônio abstrato ou imaterial de alguém, que consiste num bem 

ético-jurídico-social que pode ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a 

simples paz ou tranquilidade do espírito. Esses elementos são impassíveis 

de prova material. Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a 

indenização deve ser em valor tal que garanta à parte autora uma 

reparação (se possível) pela lesão experimentada, bem como implique, 

àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para 

dissuadi-lo na repetição de procedimento símile. Nesta linha, entendo que a 

condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a 

conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor 

indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado da autora e 

aplicação de pena exacerbada à demandada. Por tais razões, 

considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar 

enriquecimento sem causa ao reclamante, bem como, resultar irrisória 

soma à reclamada, fixo a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de danos morais. Quanto ao pedido de restituição em dobro, assim 

determina o parágrafo único do art. 42 do CDC: “Art. 42- (...) Parágrafo 

único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição 

do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido 

de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável” O dispositivo é claro ao estabelecer que em caso de cobrança 

indevida e que haja o pagamento em excesso, o consumidor terá direito ao 

recebimento de valor igual ao dobro do que pagou. Portanto, não basta só 

a cobrança indevida para configurar a repetição de indébito, mas também 

necessita do pagamento do valor cobrado. No presente caso, não se trata 

de cobrança indevida e sim de compra de um produto efetuada pelo autor. 

Portanto, quanto a devolução em dobro, entendo pelo seu indeferimento. 

Cumpre mencionar que a devolução do valor pago já foi realizada 

espontaneamente pela ré, conforme comprovante juntado no ID n° 

9627325. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO 

PARCIALEMNTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) Condeno a ré a 

restituir ao autor o valor de R$ 1.712,97 (hum mil, setecentos e doze reais 

e noventa e sete centavos), corrigido monetariamente (INPC/IBGE) desde a 

data do pagamento e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a contar da 

data da sentença. b) Condeno a reclamada a pagar ao reclamante o valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente (INPC/IBGE), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, 

ambos a contar desta sentença. c) Indefiro o pedido de devolução em 

dobro. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da 

Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 29 de maio de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 29.05.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004797-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004797-15.2017.8.11.0037 

Promovente: IVANIA DE JESUS SANTOS Promovido: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos e examinados os 

autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de ação promovida por IVANIA DE JESUS SANTOS em face de ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. Devidamente citado, 

o reclamado apresentou contestação tempestiva. A audiência de 

conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o 

processo verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para 

julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios 

da celeridade e economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 

8.078/90, eis que presentes os elementos da relação de consumo. De um 

lado a consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o 

fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O 

produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. Aduz a requerente que a ré inseriu indevidamente seu nome no 

banco de dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto não 

reconhece a dívida em questão. A ré, por sua vez, contesta a ação 

alegando que a requerente está em débito com a ré e portanto agiu na 

legalidade de seu direito. Analisando a questão discutida verifico que 

razão assiste a parte requerente, eis que a parte ré não comprovou a 

existência e legalidade do débito oriundo da negativação. Assim, resta 

configurada a ilícita conduta da parte reclamada que, por sua conta e risco 

disponibilizou os dados da reclamante à consulta pública, qualificando-a 

como má pagadora, quando esta nada contribuiu com o fato danoso. 

Saliento que a causa versa sobre a alegada inexistência de relação 

contratual válida para ensejar a inscrição da dívida. Em sendo assim, 

tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus do art. 14 3º, I do 

CDC, a respeito de provar cabalmente a ciência e anuência inequívoca do 

reclamante no contrato originário do débito. Por consequência, tenho que a 

declaração de inexistência do débito encontra acolhida na presente 

demanda. Assim, resta evidente que no caso em apreço, extrapolou o 

mero descumprimento contratual e alcançou o abuso do direito na seara 

consumerista, insculpido no art. 39, IV do CDC, vez que o reclamado, 

prevaleceu-se da hipossuficiência técnica do reclamante. Ademais, no 
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presente caso, o dano moral é considerado presumido ou in re ipsa, 

prescindindo-se de comprovação, pois insuscetível de demonstração no 

mundo fático a dor, a angústia, a intranquilidade, enfim, o abalo psíquico e 

quaisquer outras ofensas à personalidade da pessoa, haja vista que 

integra o rol de direito extrapatrimoniais e sua exigência de comprovação 

supera, em muito, os limites da razoabilidade. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. 

DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 

INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento 

uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do 

devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados 

são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se 

mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de intervenção desta 

Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são 

devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 

54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Forte nessas razões, concluo pelo cabimento dos danos 

morais. Resta, contudo, valorar o quantum. Desta feita, entendo cabível a 

repressão eficiente de todo abuso praticado no mercado de consumo, 

capaz de causar prejuízos aos consumidores (art. 4º, VI do CDC) seja 

material ou moral. Por tais razões, considerando que a fixação do quantum 

deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa à reclamante, 

bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Justifico o valor no fato 

de que a reclamante possuir negativações posterior a esta e que já estão 

baixadas. Assim, embora se tratem de inscrições já baixadas, entendo 

que o fato é relevante para mitigar o valor da condenação, já que existiu 

mácula no nome da parte reclamante, o que demonstra que este não trata 

com zelo o seu nome. Também por serem já baixadas, não se aplica a 

Súmula 385, do STJ para o fim de afastar a condenação, pois o 

entendimento sumulado é para o caso de PREEXISTIR legítima inscrição. 

Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Ratifico a liminar concedida nos autos. 

b. Declaro inexistentes os débitos no valor de R$ 607,70 (seiscentos e 

sete reais e setenta centavos), referente ao contrato n° 83697174, 

incluído no SPC/SERASA em nome da reclamante e efetuado pela 

reclamada; c. Condeno o réu ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) 

de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido 

monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros 

legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 30 de maio de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 30.05.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004670-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE ARIOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004670-77.2017.8.11.0037 

Promovente: ODACIR JOSE ARIOTTI Promovido: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos e examinados os 

autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de ação promovida por ODACIR JOSE ARIOTTI em face de ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, a 

reclamada apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente: 

Observa-se que foi juntada contestação e documentos nos IDs de n° 

10659431, 10659501, 10659512, 10659531, 10659544, 10659548, 

10659557, 10659565, 10659577 e n° 10659581 estranhos aos autos. 

Assim, determino que os mesmos sejam RISCADOS dos autos. Das 

Preliminares A respeito do pedido de indeferimento da petição inicial 

alegado em sede de contestação, não vislumbro enquadramento da 

presente demanda nos casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo 

qual afasto as preliminares de mérito vindicadas. Passo à análise do 

mérito. Alega o requerente é titular da unidade consumidora n° 6/173219-7 

e sua média de consumo é de 233,96 kWh. Informa que foi surpreendido 

com a realização de um Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI – nº 

590016 em que apontou “neutro isolado” em sua Unidade Consumidora, na 

data de 10/04/2017. Assevera que um mês após a lavratura do TOI, 

recebeu em sua residência uma fatura de recuperação de consumo no 

valor de R$ 5.199,27 (cinco mil cento e noventa e nove reais e vinte e sete 

centavos). A empresa ré por sua vez alega que trata-se de diferença de 

consumo apurada em decorrência de irregularidade constatada no 

equipamento de medição da unidade consumidora, o que acarretava no 

registro a menor do consumo de energia da unidade. Alega por fim que 

não há qualquer ilegalidade, pois promoveu tão somente o exercício 

regular de seu direito, ante a apuração de diferença de consumo não 

registrado na unidade consumidora do requerente. Analisando os autos 

entendo que o pleito do autor merece acolhimento. Verifico que a parte 

requerida não logrou êxito em demonstrar que o valor exigido realmente foi 

consumido pelo requerente. Não há qualquer evidência ou indício de que o 

consumidor tenha dado causa à irregularidade do medidor. É obrigação da 

concessionária prestar serviços eficientes, seguros e para isso deve se 

responsabilizar pela manutenção preventiva do equipamento, sob pena de 

ficar caracterizada a sua negligência em detrimento do seu dever de 

eficiência. Além disso, a vistoria alegada pela requerida, foi realizada 

unilateralmente, o que representa claramente a falha na prestação de 

serviços por parte da ré. Ademais, o critério utilizado pela concessionária 

para aferir possível recuperação de crédito é altamente prejudicial ao 

consumidor, visto que afere valor em desconformidade com o bom senso 

e com o objetivo de meramente se ressarcir de um prejuízo, para adentrar 

no espaço do enriquecimento ilícito, além de penalizar quem não tem 

nenhuma culpa sobre o suposto defeito apresentado pelo equipamento 

cuja manutenção é de responsabilidade exclusiva da concessionária de 

serviço público. Dessa forma, não se pode atribuir ao consumidor o débito 

advindo de consumo de energia quando calculado unilateralmente pela 

concessionária, sem que esta tenha trazido aos autos provas que atestem 

a legitimidade de tal valor. Por consequência, tenho que a declaração de 

inexistência do débito encontra acolhida na presente demanda. No tocante 

ao dano moral, verifico que a ré prestou um serviço defeituoso. Agiu 

assim em infringência ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e 

com isso gerou transtornos ao reclamante, pelo desgaste e o tempo 

desperdiçado em reclamações, bem como com a falta de retorno por parte 

da empresa ré. Corroborando com o nosso entendimento, a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que o 

descaso com o consumidor é situação hábil à caracterização do dever de 

indenizar, especialmente nas situações em que a fornecedora presta o 
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serviço de forma deficiente. No presente caso, está caracterizado o dano 

moral, eis que a falha na prestação de serviços por parte da ré, gerou 

completo aborrecimento e constrangimento a parte autora, posto que com 

isso, tem o dever de indenizar a parte pelos danos causados. Sendo 

assim, com respeito à reparação moral, de igual modo, entendo pela 

procedência. Por tais razões, considerando que a fixação do quantum 

deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa à reclamante, 

bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia de R$ 

5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais. Ante o exposto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) 

Ratifico a liminar concedida nos autos. b) Declaro inexistente o débito no 

valor de R$ 5.199,27 (cinco mil cento e noventa e nove reais e vinte e sete 

centavos), referente a recuperação de consumo realizada pela requerida. 

c) Condeno a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

(INPC/IBGE), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos a contar 

desta sentença. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 30 de maio de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

30.05.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004673-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA SANDRIM - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR JOSE NEVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA KLIMIUK OAB - MT18089/O (ADVOGADO)

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004673-32.2017.8.11.0037 

Promovente: ANDREIA CRISTINA SANDRIM - ME Promovido: LINDOMAR 

JOSE NEVES Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por ANDREIA 

CRISTINA SANDRIM – ME em face de LINDOMAR JOSE NEVES. 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. Passo à 

análise do mérito. Aduz a requerente que efetuou uma prestação de 

serviço ao Requerido no valor de R$ 2.980,00 (dois mil e novecentos e oito 

reais), sendo que o requerido realizou o pagamento de R$980,00 

(novecentos e oitenta reais) a vista e dois cheques pré-datados. Alega 

que no ato de apresentação do primeiro cheque, foi surpreendida com a 

informação de que os dois cheques emitidos pelo réu haviam sido 

sustados com o motivo 21 (desacordo comercial). Afirma que ao entrar em 

contato com o réu, este lhe informou que estava insatisfeito com o serviço 

realizado pela requerente e que o seu veículo apresentava o mesmo 

defeito. Por fim, afirma que tal fato afetou a imagem da empresa 

requerente frente a sociedade, pois deixa a entender que o seu serviço 

não tem qualidade. O requerido contesta a ação alegando após constatar 

que o defeito persistia, procurou a requerente por várias vezes para 

solucionar o problema, entretanto esta insistia que o defeito era em outra 

peça e se negou em realizar o reparo. Aduz que a sustação do cheque foi 

em razão da prestação de serviço se mostrar viciada desde o início e não 

por má fé do requerido. Por fim, afirma não estar presentes os requisitos 

para configuração do dano moral e requer a total improcedência da ação. 

Compulsando os autos verifico que não restou comprovado o dano moral 

sofrido pela requerente. Em que pese a pessoa jurídica possa sofrer dano 

moral, no caso em análise a requerente não juntou nenhum documento 

capaz de comprovar que o fato casou violação a sua honra objetiva, 

apenas fez alegações do fato. Para a configuração do dano moral sofrido 

pela pessoa jurídica, é necessário que o ato ilícito tenha causado violação 

a honra objetiva desta, ou seja, que sua imagem perante a sociedade 

tenha sido prejudicada. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO 

ADESIVO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. COBRANÇA INDEVIDA. 

LOJAS TAQI. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL DA 

PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. Da ilegitimidade passiva do 

Banrisul S/A. O banco codemandado não emitiu a fatura de cobrança e 

não teve relação com a parte autora. Extinção do feito em relação ao 

corréu mantida. Cobrança indevida. Admitida a cobrança indevida pela 

demandada Taqi que faturou duas vezes o mesmo produto. Caracterizado 

o ilícito deve ser mantida a condenação das rés à devolução dos valores 

cobrados por equívoco. Devolução em dobro. A sanção imposta pelo 

parágrafo único do art. 42 do CDC se aplica quando restar comprovada a 

culpa na cobrança indevida que, na hipótese dos autos, restou 

evidenciada. Mantida a determinação de devolução em dobro do valor 

indevidamente cobrado e efetivamente pago pela parte autora. Dano moral 

não caracterizado. Nos termos do enunciado de Súmula nº 227 do 

Superior Tribunal de Justiça e o art. 52 do Código Civil de 2002, a pessoa 

jurídica pode sofrer dano moral, especialmente por violação à sua honra 

objetiva, isto é, ao conceito de que goza no meio social, o que não restou 

evidenciado no caso dos autos. APELO DESPROVIDO. RECURSO 

ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075369678,... 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson 

Rolim Stocker, Julgado em 23/11/2017)”. No presente caso, não restou 

comprovado o dano a honra objetiva da autora e portanto entendo que há 

dano moral a ser indenizado. Em razão do exposto, declaro resolvido o 

mérito da lide, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Indefiro o 

pedido de dano moral. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 30 de maio de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

30.05.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 119242 Nr: 1634-83.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA GREGÓRIO LIMA - 

OAB:MT. 9539

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, defesa escrita.

Primavera do Leste-MT, 04 de junho de 2017.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191384 Nr: 4493-33.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Rodrigues - 

OAB:MT/12990

 Autos Código 191384

Diante da Portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES, que suspendeu o expediente 

do dia 28/05/2018, redesigno a audiência aprazada à fl. 236, para 

06/06/2018, às 17:00 horas.
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Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 191417 Nr: 4937-23.2018.811.0040

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MARTA ROSANE DA SILVA NUNES BRESCANSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o requerimento e determino que a Sra. Gestora 

Geral providencie o necessário para que seja restituído à requerente o 

valor de R$ 45.545,25 (quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco 

reais e vinte e cinco centavos) referente as guias nº 92737 (custa judicial) 

e nº 92736 (taxa judiciária), devidamente corrigido desde 23/07/2014, data 

do recolhimento, na conta corrente n.º 01043602-6, agência 4604, do 

Banco Santander. Cumpra-se.Sorriso/MT, 24 de maio de 2018.JACOB 

SAUER,Juiz Diretor do Foro.

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001761-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVETE MONTEIRO DOS SANTOS DIAS (RÉU)

 

1001761-53.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001161-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (EXECUTADO)

ERCIO LUIZ MURARO (EXECUTADO)

JULIANO MURARO (EXECUTADO)

ELAINE MURARO (EXECUTADO)

 

1001161-32.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001178-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARI IVETE VARGAS (EXECUTADO)

PATRICIA VARGAS DA SILVA (EXECUTADO)

JOSE SIDNEI ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

ERVINO DE OLIVEIRA VARGAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

 

1001178-68.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida parcialmente cumprida, bem como manifestar-se 

acerca da petição do Executado. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000441-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. D. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. O. P. (EXECUTADO)

 

1000441-65.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000765-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GIORDANA OLIVEIRA BRUNNO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1000765-21.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 4 de junho de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001751-43.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIRTON LOCATELLI (EMBARGANTE)

VALMIR DOMINGOS LOCATELLI (EMBARGANTE)

LORENA NEUSA BOFF LOCATELLI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

 

1001751-43.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Embargada/ Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Adesivo interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001442-51.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RICARDO DE LIMA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1001442-51.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa de 

Citação. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005449-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WDNILSON BORGES 03468546106 (EXECUTADO)

WDNILSON BORGES (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1005449-23.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa de Penhora. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105963 Nr: 9050-93.2013.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA MARQUES LIMA, DANIEL MARQUES DA CUNHA, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ALVES DA CUNHA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9720.34.2013.811.0040 (Código 105963)

Inventariante: Rita Masques Lima

De cujus: Ezequiel Alves da Cunha

Sentença

 Vistos etc.

 Cuida-se de Inventário Judicial, na forma de Arrolamento Sumário dos 

bens deixados por Ezequiel Alves da Cunha, que figura como 

inventariante a requerente Rita Masques Lima, consoante inicial de fls. 05 

e ss.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 09/29.

Despacho inicial, fl. 30.

Inventariante juntou certidão negativa de débito expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, fls. 31/33.

Termo de inventariante, fl. 36.

Petição reiterando os termos da inicial no que tange às primeiras 

declarações, fls. 37/38.

Inventariante comprova a isenção do ITCMD e apresentada outros 

documentos, fls. 39 e ss.

MPE manifesta não ter interesse na causa, fls. 52/57.

Termo de renúncia firmado por Daniel Marques da Cunha, fl. 59.

Manifestação do Município (fls. 64/68).

Certidão negativa do Município, fl. 70.

Fazenda Pública Estadual manifesta ausência de interesse na causa, fl. 

71.

Certidão de decurso do prazo para manifestação pela Fazenda Pública 

Nacional, fl. 79 e fl. 86.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

 Com efeito, o Código de Processo Civil, em seus artigos 659 e ss., trata 

de procedimentos simplificados para certos tipos de inventário, criando 

uma espécie de procedimentos compactos, em que grande parte das 

solenidades e termos do rito comum dos artigos antecedentes é eliminada.

 Assim, desde que todos os herdeiros sejam maiores e capazes, ou ainda, 

havendo herdeiro único, poder-se-á adotar o chamado arrolamento 

sumário, previsto em nosso ordenamento processual civil.

 O presente feito encontra-se pronto para homologação da partilha.

Ante o exposto, estando preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO 

por sentença, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, a partilha 

de fls. 08/08, retificada às fls. 39/40 do bem deixado por Exequiel Alves 

Da Cunha, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros e, 

sobretudo, da Fazenda Pública.

Em conseqüência, tendo a homologação efeito de sentença, julgo extinto o 

processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, a, do 

CPC/2015.

Com o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedam-se às 

anotações necessárias, e EXPEÇA-SE a carta de adjudicação em favor de 

Rita Marques Lima.

Intime-se a Fazenda Pública da presente sentença, para os fins do art. 

659, §2º do NCPC.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 CUSTAS pela autora, porém, suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 

(cinco) anos, na forma do art. 12 da Lei. 1060/50.

 P.R.I.C.

 Sorriso/MT, 29 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95867 Nr: 7782-38.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO E ALMEIDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para se manifestar acerca das respostas dos ofícios expedidos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106194 Nr: 9267-39.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR TIRITAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos à execução apresentado por ODAIR 

TIRITAN em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, devidamente 

qualificados nos autos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO COM EXAME DO MÉRITO, o que faço com espeque no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO o embargante ao 

pagamento das custas e despesas processuais e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais FIXO em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.P.R.I.C.TRANSLADE-SE cópia da 

presente decisão para os autos n. 1378-05.2011.811.0040 – código n. 

82481, prosseguindo-se no andamento do mesmo.TRANSITADA EM 

JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.Às providências.Sorriso/MT., 29 de Maio de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 136 de 823



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 97453 Nr: 9479-94.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA NASCIMENTO ROMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 dias, requerer o que entender de direito, 

ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa de 

penhora pelo(s) sistema(s) (?) restou(ram) infrutifera(s), sob pena de 

extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96551 Nr: 8513-34.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIFISA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO CARLOS BRANCO 

JÚNIOR - OAB:SP-86475

 Autos n. 8513-34.2012.811.0040 Código: 96551.

 Vistos etc.

 Diante da divergência entre as partes com relação ao valor devido, 

DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de 

cálculo, observando-se as decisões profer idas às f ls . 

111-115/125-126/147-149.

 Após, INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se acerca do 

cálculo, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando que a inércia será 

entendida como concordância tácita.

 Em seguida, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 29 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39429 Nr: 2284-34.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA, EDIVANI PEREIRA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR SANTO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTENOR DE MELO 

LEITE - OAB:5123-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 dias, requerer o que entender de direito, 

ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa de 

penhora pelo(s) sistema(s) (?) restou(ram) infrutifera(s), sob pena de 

extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 191909 Nr: 5217-91.2018.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTRO RIBEIRO DA COSTA, WESLEN ROZEDO DE 

OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PL JUNIOR CONSTRUTORA LTDA, FIAGRIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5217-91.2018.811.0040 Código: 191909Vistos etc.Trata-se de 

reclamação trabalhista ajuizada por Castro Ribeiro da Costa e Weslen 

Rozendo de Oliveira da Silva em face de PL Junior Construtora LTDA e 

Fiagril LTDA, na qual alegaram, em síntese, que foram contratados pela 

primeira ré para a construção de dois imóveis e alguns reparos em 

propriedades da segunda ré.Segue narrando que o montante a ser 

recebido pelos seus serviços era de R$ 100.810,00 (cem mil, oitocentos e 

dez reais), entretanto receberam apenas R$ 55.986,00 (cinquenta e cinco 

mil, novecentos e oitenta e seis reais), restando um saldo em aberto de R$ 

44.824,00 (quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte quatro reais).Com a 

inicial vieram os documentos de fls. 09/09-v.Despacho inicial determinando 

a realização de audiência de conciliação à fl. 12-v.Contestação da 

requerida Fiagril LTDA às fls.25/27.A tentativa de conciliação restou 

infrutífera à fl. 53/53-v.Impugnação a contestação às fls. 54/56.Ata de 

audiência de instrução e julgamento acostada às fls. 60-v/62.Decisão que 

extinguiu o feito reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho, 

declinando da competência ao Juízo Comum às fls. 62-63.A tentativa de 

intimação da primeira ré restou frustrada como se verifica às fls. 66-v/67 e 

70.Intimado a se manifestar o autor pugnou pela citação por edital da ré 

(fl.67-v), o que fora deferido à fl. 96.Vieram-me os autos conclusos.É O 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.RECEBO os autos na fase em que 

estão.Inicialmente, tendo em vista a ausência de manifestação nos autos 

da primeira requerida, em prestígio ao princípio do contraditório, CITE-SE 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT., 29 de Maio de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105992 Nr: 9078-61.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Cristina dos Santos 

Krieser - OAB:23.166/MT, HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:20004/E, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E, SAMARA 

FULBER - OAB:18345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

ou inidicar bens passíveis d penhora, haja vista que a tentativa de penhora 

pelo(s) sistema(s) (?) restou(ram) infrutifera(s), sob pena de extinção 

e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123736 Nr: 1675-70.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ANTONIO VEDANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALBERTO MADALOZZO, NOELI 

TEREZINHA DAL BEM MADALOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

se manifestarem acerca da petição do terceiro interessado na aquisição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 137 de 823



do bem penhorado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39036 Nr: 1912-85.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR MACHADO, NERCI TEREZINHA GARCIAS 

MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO MARCONDES NETO, ELIZABETE 

MARCONDES, EVERTON MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - OAB:Defens. Pública, 

SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8266-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 23,86 e 3.941,95, no 

prazo de 15 dias.

 (XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, ados 

para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil, haja vista, a 

penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio no valor de R$ 

23,86 e R$ 3.941,95 .

Decisão: "(?)"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93087 Nr: 5029-11.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ROSELI DUARTE DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A, BRESSAN & LAMONATO E 

CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759/MT, JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - 

OAB:18441/O, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão deduzida na inicial 

para DECLARAR NULO o negócio jurídico discutido nestes autos, 

relativamente à condição de avalista da requerente na cédula de crédito 

bancário n. 51024990. Consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.Tendo em vista que houve sucumbência recíproca, CONDENO as 

partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários 

advocatícios de sucumbência, estes no importe de 10% sobre o valor da 

condenação, dos quais caberá à autora o pagamento de 50% (suspensa 

exigibilidade, nos termos do art. 98, do NCPC) e, o restante, isto é, 50%, as 

requeridas, nos termos do art. 86, do NCPC.P.R.I.C.Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe.Sorriso/MT, 29 de Maio de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 29763 Nr: 4192-97.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9.123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 1.193,02, no prazo de 15 

dias.

 (XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, ados 

para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil, haja vista, a 

penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio no valor de R$ 

1.193,02 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 174524 Nr: 5896-28.2017.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS LUIS COSTA BEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CASAGRANDE E SILVA - 

OAB:8.535-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AUTORA, para, no prazo legal efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de PIRACANJUBA-GO, com a finalidade de OITIVA DE 

TESTEMUNHA, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para 

posterior remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83357 Nr: 2367-11.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREFORT CONSTRUTORA LTDA - ME, 

MARILEI APARECIDA KEMPFER FORMEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de avaliação e intimação, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46092 Nr: 3034-02.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON SILVA PIVA, EVANEI DE LOURDES DEI 

PIVA, NIVALDO PIVA, FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, DOMICIO DOS SANTOS NETO - OAB:113590/SP, PAULO 

INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571, WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - 

OAB:8347/MT, MIGUEL TIAGO CAVALARO - OAB:14112/E

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS MOURA, 
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para devolução dos autos nº 3034-02.2008.811.0040, Protocolo 46092, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1862 Nr: 227-34.1993.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA CINARA PILATTI, ELONE MARIA WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALITA HILLMANN GRANKOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

Requerida para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104588 Nr: 7655-66.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA MIGUEL MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a parte 

EXEQUENTE e EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que 

recaiu sobre o(s) seguinte(s) bem(ns): "LOTE URBANO sob nº 31 da 

quadra nº 95-C, situado no Loteamento Gleba Sorriso, na cidade de 

Sorriso/MT, com área de 800,00m² (oitocentos metros quadrados) e as 

medidas e confrontações descritas na matrícula nº 10879 do CRI de 

Sorriso”". CIENTIFICANDO a PARTE EXECUTADA, que a partir da intimação 

da penhora fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para opor, querendo, 

EMBARGOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57043 Nr: 897-76.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI FIORELLO ROSSET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MATTIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROGERIO DA SILVA - 

OAB:8.888-MS, JADERSON ROSSET - OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a parte 

EXEQUENTE e EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que 

recaiu sobre o(s) seguinte(s) bem(ns): "“VEÍCULO MARCA/MODELO: 

REB/PRODUCTA, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 1988/1988, PLACA 

AAB-5295, CHASSI 9AERE11SLJ2000778” de propriedade do(s) 

executado(s) Sergio Mattia". CIENTIFICANDO a PARTE EXECUTADA, que a 

partir da intimação da penhora fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor, querendo, EMBARGOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59353 Nr: 2651-53.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR POSSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a parte 

EXEQUENTE e EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que 

recaiu sobre o(s) seguinte(s) bem(ns): " “VEÍCULO MARCA/MODELO: 

HONDA XLR 125, PLACA JYP-4763, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 

1998/1998, CHASSI 9C2JD170WWR007141” de propriedade do(s) 

executado(s) Alvaro Luiz Bandeira". CIENTIFICANDO a PARTE 

EXECUTADA, que a partir da intimação da penhora fluirá o prazo de 15 

(quinze) dias para opor, querendo, EMBARGOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 25771 Nr: 347-57.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY COUTO DE OLIVEIRA, 

REGINALDO STEFANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) BACEN-JUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102009 Nr: 4933-59.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI 

FAXO, TIANE VIZZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE WILLENBORG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA HECK FAXO - 

OAB:16.253-B/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE VIZZOTTO - 

OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT, FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11.726/MT, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JÚNIOR - 

OAB:15.565/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

EXEQUENTE para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140472 Nr: 10836-07.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACPDN, VP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DAMIANI - 

OAB:OAB/MT 20866, FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - 
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OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista a apresnetação de justificativa pelo 

devedor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 49478 Nr: 31-05.2009.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRP, VALDIRA FORMIGONI PAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - 

OAB:19535/O, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

RONALD RUDÁ RENNER - OAB:2808-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÉGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista a apresnetação de justificativa pelo 

devedor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149942 Nr: 4100-36.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON NICOLETTI - ESPOLIO, KATIA GISELE 

DE OLIVEIRA LANGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

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

no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 124367 Nr: 2250-78.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE TAKESHI KADOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 dias, acerca da certidão de decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147886 Nr: 2927-74.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO PAULO CHINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 dias, acerca da certidão de decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 98271 Nr: 806-78.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON CANDIDO NERIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e etc.

Ante a informação contida à fl. 91, a qual noticia que houve interposição 

de recurso nos autos da ação revisional (cód. 97988), e considerando 

que o bem, ainda, não foi apreendido, intime-se o autor para requerer o 

que de direito, no prazo de 05 dias, podendo optar, inclusive, pela 

CONVERSÃO regulamentada no art. 4.º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação da Lei n.º 6.071/74, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49212 Nr: 6080-96.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORRIVIDROS - COMÉRCIO DE VIDROS PLANOS LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELITO BARBIERI, WISTON DALASEN - ME, 

CESAR MIL, LAVACAR MIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884, 

JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE - OAB:5123-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DECIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 6080-96.2008.811.0040, 

Protocolo 49212, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 8285 Nr: 150-78.2000.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ORLANDO GEMMI, JOÃO AMBROSIO 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 27742 Nr: 2271-06.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB:7901/MT, ELSON 

LUIZ ZANELA - OAB:RS27E885, FELIPE HERNANDEZ MARQUES - 

OAB:48104/RS, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9899, IVO SÉRGIO 

FERREIRA MENDES - OAB:MT/8.909, JULIANO LOPES AZEVEDO DOS 
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SANTOS - OAB:53349, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, THIAGO ROSSETO SANCHES - OAB:12045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING JUNIOR - 

OAB:20.865

 Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação do executado, em cumprimento ao disposto 

no item artigo 482, XII, § 7º, I -CGJ impulsiono estes autos para proceder a 

intimação da parte autora, para que, querendo requerer o que entender de 

direito. Requendo expedição de mandado de penhora deverá desde já 

recolher a guia da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52574 Nr: 3011-22.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFEFML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRFECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047

 Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação do executado, em cumprimento ao disposto 

no item artigo 482, XII, § 7º, I -CGJ impulsiono estes autos para proceder a 

intimação da parte autora, para que, querendo requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 133885 Nr: 7337-15.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CODA-AGRO DISTRIBUIDORA DE FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIAGRI REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça ou das guias para 

distribuição de carta precatória, conforme o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 125396 Nr: 2642-18.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN PABLO PRESTES COOKE-ME, LUAN 

PABLO PRESTES COOKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a busca de endereço foi exitosa,conforme fls.83/84, 

INTIMO a parte autora para recolher a guia de Diligência no sítio da Internet 

do TJMT, comprovando o pagamento nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 20533 Nr: 733-24.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANICLER JULIANA SGUAREZI, ABEL SGUAREZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - OAB:8337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 INTIMAÇÃO do requerido para manifestar-se acerca da penhora "on line" 

realizada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98852 Nr: 1443-29.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIA LYNE SAMOGIM CAVICHIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a pesquisa restou frutífera conforme fls. 69/71, 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 60348 Nr: 3645-81.2010.811.0040

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS DE PAULA SANTOS, HUMBERTO JUNG DE 

PAULO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consultando sistema de deposito judiciais constatei 

que o alvara 390923-9/2018 foi devidamente pago na conta informada nos 

autos, razão pela qual encaminho os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90704 Nr: 2356-45.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR VEICULOS, CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, ALEX SANDRO MONARIN - OAB:7874-B

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que seja expedido Mandado de Penhora, Avaliação e 

Intimação, conforme determinação Judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 125421 Nr: 2658-69.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTH GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA - 

OAB:14834-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial 

para declarar rescindido o contrato particular de compra e venda de 

imóvel de fls. 16/18 e condenar a parte requerida ao pagamento da 

cláusula penal em favor da parte autora no valor de R$ 55.000,00 

(cinquenta e cinco mil reais), correspondentes a 10% sobre o valor do 

contrato, com correção monetária e juros de mora a partir da citação 

válida (art. 405, CC).Condeno igualmente a requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 

2º, c.c. artigo 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo 

Civil.Preclusa a via recursal, e nada mais sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo, 

observadas as formalidades legais e as normas da CNGC-TJMT.Por outro 

lado, havendo apelação, proceda na forma do art. 1.010 do NCPC, para 

posterior remessa à instância superior.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136405 Nr: 8693-45.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR RIO BONITO T. R. E R. DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

DEFIRO o requerido às fls. 106, CUMPRA-SE a decisão de fls. 91, devendo 

ser observadas as matrículas de nº 1770, 239 e 240, todas do CRI da 

Comarca de Guaratã do Norte/MT.

Expeça-se carta precatória para cumprimento do ato.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 172469 Nr: 4872-62.2017.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNF - CONSÓRCIO NACIONAL 

FORD-ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte requerida do 

seguinte despacho: "VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99716 Nr: 2374-32.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON MINOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 123125 Nr: 1266-94.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DA SILVA LIMA - 

OAB:26876

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 192385 Nr: 5478-56.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO POLATO, CAETANO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLÉCIO BETELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT-3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95402 Nr: 7259-26.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MARAGOGIPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIZ CARLOS 

BRANCO - OAB:32671/RS, TIAGO PRETTO - OAB:53468/RS

 VISTOS.Alega o executado-embargante, em breve síntese, a ausência de 

interesse de agir na ação de execução apensa (Código 95401). No mérito, 

alega o embargante que o exequente alcançou a posse do título objeto da 

execução ora embargada "de forma totalmente viciada, ou seja, a 

Embargada não recebeu o referido título nas circunstâncias de uma 

negociação livre e desembaraçada com terceiros, muito menos do ora 

Embargante, e ainda, não estava alheia à situação do referido título que 

estava vinculado a uma negociação que havia sido convalidado, tendo, o 

referido título, por consequência, sido sustado por desacordo comercial, o 

qual há era de conhecimento da embargada mesmo antes de alcançar a 

posse do famigerado título" (sic). Por fim, pleiteou pelo chamamento ao 

processo e/ou denunciação a lide do Sr. Márcio Grison.Após o 

saneamento do feito (fls. 105/106), as partes foram intimadas para 

especificação de provas, o que foi atendido às fls. 107 e 111/113.Pois 

bem. Considerando que a questão cinge-se em analisar se a 

embargada/exequente a validade do título objeto da execução apensa 

(Código 95401), notadamente porque o cheque em questão foi sustado 

por desacordo comercial (fls. 13 - Cód. 95401), DEFIRO a produção de 

prova testemunhal.DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a 

data de 05 de junho de 2018, às 15:00 horas.INTIMEM-SE as partes para 

arrolarem testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias.Ressalto que caberá 

aos próprios advogados das partes intimarem as testemunhas arroladas 

para comparecimento à audiência, independentemente de intimação 

judicial, consoante a regra descrita no art. 455, “caput”, do NCPC, 

ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do mesmo dispositivo 

legal.Consigno que as partes deverão comparecer para prestar 

depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do art. 385, § 1º, 

do NCPC. Para tanto, determino suas intimações pessoais, 

consignando-se no mandado expressamente a advertência contida no 

citado artigo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95401 Nr: 7258-41.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA MARAGOGIPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO DAL MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ CARLOS BRANCO 

- OAB:32671/RS, TIAGO PRETTO - OAB:53468/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 VISTOS. Efetuado bloqueio judicial de valores via Sistema BacenJud, 

sustenta a parte executada que a medida incidiu sobre verba depositada 

em conta poupança, e, portanto, acobertada pelo manto da 

impenhorabilidade, na forma do artigo 833, inciso X, do NCPC, pleiteando a 

liberação da quantia restrita. Ocorre que, à despeito da regra legal, 

entendo que a conta poupança, para receber a proteção da 

impenhorabilidade, deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva 

de capital, o que não se verifica no caso em análise, eis que, conforme 

demonstra o extrato juntado aos autos, a parte executada realiza ampla 

movimentação financeira, tendo aliás efetuado três saques em apenas 

cinco dias (fls. 148). Resta, pois, descaracterizada a proteção legal. (...) 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 146/147. INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, em 10 (dez) dias. 

Após, conclusos para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 148881 Nr: 3535-72.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOIRY CLAUDIO LUZZI-ME, FABIOLA RIQUETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, 

devendo requer o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116437 Nr: 7437-04.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER CARLOS BILIBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, 

devendo requer o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146325 Nr: 2138-75.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ADRIANO VICINOSKI FLIEGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA 

PARTE AUTORA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NEGATIVA 

JUNTADA AOS AUTOS, DEVENDO REQUERER O QUE DE DIREITO, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136747 Nr: 8912-58.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENILDA ODERDENGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA 

PARTE AUTORA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NEGATIVA 

JUNTADA AOS AUTOS, DEVENDO REQUERER O QUE DE DIREITO, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136168 Nr: 8567-92.2015.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIZ ZACAROM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA 

PARTE AUTORA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NEGATIVA 

JUNTADA AOS AUTOS, DEVENDO REQUERER O QUE DE DIREITO, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 135951 Nr: 8446-64.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO JOSÉ DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA 

PARTE AUTORA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NEGATIVA 

JUNTADA AOS AUTOS, DEVENDO REQUERER O QUE DE DIREITO, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142242 Nr: 11784-46.2015.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDO VAZ SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, acerca da correspondência devolvida, no prazo de cinco dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002613-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CELSO MACIEISKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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SORRISO DECISÃO Processo: 1002613-43.2018.8.11.0040. AUTOR: JOSE 
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etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário c/c 

pedido de tutela de urgência ajuizada por JOSÉ CELSO MACIESKI contra o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual cessou o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 13274186, em que 

comprova recebimento do beneficio até 12/04/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002617-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILVA KOCZINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002617-80.2018.8.11.0040. AUTOR: 

DILVA KOCZINSKI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por DILVA KOCZINSKI contra o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo CNIS de Num. 13278050. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 

60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. 

Em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002531-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEIDE SILVA DIAS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002531-12.2018.8.11.0040. AUTOR: 

FRANCINEIDE SILVA DIAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por FRANCINEIDE 

SILVA DIAS contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual cessou o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 13216042, em que 

comprova recebimento do beneficio até 16/08/16. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002534-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LUCIANA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002534-64.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MARCIA LUCIANA ALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MARCIA 

LUCIANA ALVES contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 13219027, em que 

comprova recebimento do beneficio até 23/02/18 Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 
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processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001577-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001577-34.2016.8.11.0040. AUTOR: 

ROMARIO SALES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO 

DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (LOAS) proposta por ROMARIO SALES, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), 

aduzindo, em síntese, que é portador de doença incapacitante, estando 

totalmente impossibilitado de realizar atividades laborativas e de prover 

sua subsistência, o que contraria a decisão do requerido, o qual indeferiu 

o beneficio na esfera administrativa. Recebida a inicial, foi determinada a 

realização de estudo psicossocial e determinada a citação do requerido. O 

requerido contestou a demanda, alegando a ausência dos requisitos para 

concessão do benefício de prestação continuada (Num. 1992182), tendo a 

parte autora impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 6132010). 

Determinada a realização de perícia, o laudo pericial restou acostado no 

Num. 12028693, bem como o estudo socioeconômico no Num. 10158009. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se conforme 

linhas volvidas de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA na qual a autora busca o 

recebimento do Benefício de Amparo Social (LOAS), sob o argumento de 

que é portadora de doença que o incapacita para as atividades habituais e 

sua família não possui condições de prover o seu sustento. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 

serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Entre os 

direitos necessários à implementação da ordem social prevista na 

Constituição Federal, encontramos aqueles relativos à Seguridade Social, 

que contempla a previdência social, saúde e assistência social. A 

Assistência Social pode ser definida como a política pública, integrada por 

um conjunto de ações de iniciativa pública e da sociedade, que visa prover 

aos brasileiros com renda inferior aos mínimos legais, condições de 

inclusão na sociedade, através do atendimento às necessidades básicas, 

para o efetivo exercício dos direitos, que constituem a cidadania. É por 

isso que, na Assistência Social, não existe o princípio da contrapartida, ou 

seja, o benefício recebido não depende de contribuição realizada, ao 

contrário do que acontece com os benefícios previdenciários. Consoante 

prescreve o artigo 203, caput, da Constituição Federal, a assistência 

social será prestada a quem dela necessitar, independentemente da 

contribuição à seguridade social. Desta forma, os benefícios de caráter 

assistencial têm natureza não-contributiva, possuindo, dentre os seus 

objetivos a proteção à pessoa portadora de deficiência ou ao idoso, 

mediante o pagamento de um salário mínimo, desde que preenchidos os 

requisitos elencados no inciso V, do art. 203, da CF, regulamento pela Lei 

n.° 8.742/93 e Decreto n.° 1.744/95. Trata-se do benefício de prestação 

continuada (LOAS), destinado ao idoso ou pessoa portadora de 

deficiência, que não tenham condições de prover a própria manutenção ou 

tê-la provida por sua própria família. Para obtenção de tal benefício exige, 

os requisitos descritos nos parágrafos 2º e 3º, do art. 20, da LOAS, 

prescrevendo in verbis: “Art. 20 – § 2o Para efeito de concessão deste 

benefício, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas. § 3º - Considera-se incapaz de prover a 

manutenção de pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja 

renda mensal per capta seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo”. O 

primeiro ponto a ser destacado, e que não causa maiores problemas, é 

que o conceito de família, para a Lei 8.742/93, abarca o conjunto daqueles 

que compõem o núcleo familiar, pessoas que vivam sob o mesmo teto. O 

que se deve ter em mente é que o benefício assistencial é destinado aos 

que se encontram em situação de desamparo. Consoante prescreve o 

artigo 1.° da Lei n.° 8.742/93, a assistencial social "[...] é política de 

Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais”. Por 

estas razões o benefício assistencial não tem o condão de 

complementação de renda familiar, já que, assim o fazendo, não age 

provendo os mínimos sociais, que no seu conceito não envolve recursos 

destinados a complementação de renda. Assim, a Lei nº 8.742/93 

preleciona que, uma vez cumpridos os requisitos para a concessão do 

benefício da prestação continuada, é de rigor deferi-lo. Ocorre que, pela 

realização da perícia na parte autora no Num. 12028693, ficou 

demonstrado que a parte autora não possui incapacidade de realizar 

atividades habituais, bem como não existe incapacidade para a vida 

independente, sendo que, por apresentar crises convulsivas, deve, 

porém, evitar dirigir veículos, manusear máquinas industriais, trabalhos em 

alturas acima de 1 metro e trabalhos noturnos. Assim, considerando que 

não restou comprovada à deficiência da parte autora, não há que ser 

reconhecido referido benefício, sendo de rigor a improcedência dos 

pedidos iniciais. Sobre o tema: “PREVIDENCIÁRIO. LOAS/BPC. PERÍCIA. 

AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA. 1. Os requisitos para a concessão do 

benefício de prestação continuada estão estabelecidos no art. 20 da Lei n. 

8.742/93. São eles: i) o requerente deve ser portador de deficiência ou ser 

idoso com 65 anos ou mais; ii) não receber benefício no âmbito da 

seguridade social ou de outro regime e iii) ter renda mensal familiar per 

capita inferior a ¼ do salário mínimo (requisito para aferição da 

miserabilidade). 2. No caso dos autos, a conclusão da perícia médica 

produzida nos autos (fls.108-110) indica que a autora, com 45 anos à data 

da mesma, não possuia incapacidade para a atividade laboral habitual ou 

em geral, apresentando apenas limitação (grifei) para atividades que 

demandem carregamento de peso e mobilização constante no tronco, não 

necessitando de assistência de terceiros. Com isto, deve-se manter a 

sentença que denegou o beneficio, por ausência do preenchimento dos 

requisitos legais exigidos (grifei) (no caso, especificamente a ausência de 

deficiência)”. 3. Apelação desprovida. (TRF1. 1ª Câmara Regional 

Previdenciária Da Bahia. AC 0002070-78.2013.4.01.4103 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, e-DJF1 de 26/09/2017) Diante do 

exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos da inicial, resolvendo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas 

processuais e dos honorários advocatícios deverá ser suspensa nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o trânsito em julgado, 

levem-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas de estilo, 

inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000338-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000338-24.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MARIA EUNICE DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 
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demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 19/10/17 (Num. 12411943), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 30/01/18 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, endereço: Rua 

São João, n. 2194, sala 01, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005319-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA BOCOLLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005319-33.2017.8.11.0040. AUTOR: 

MARIA MADALENA BOCOLLI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 30/06/17 (Num. 10290850), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 13/10/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. 

Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT,, o qual servirá escrupulosamente 

e independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. Ao 

ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local para 

a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o laudo vir 

aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do 

exame. Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão 

os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do 

NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005176-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIA BATISTA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005176-44.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ELIDIA BATISTA DE LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, 

a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 21/07/15 (Num. 11635030), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 05/10/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, endereço: Rua 

São João, n. 2194, sala 01, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 
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máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000652-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVI MIGUEL LAUXEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000652-67.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ELVI MIGUEL LAUXEN REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 28/02/17 (Num. 11741310) termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 14/02/18 não há que se falar 

em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Themis Carolina Wassano Matunaga, CRM n. 8846, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de julho de 2018, às 

10h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005784-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BARBOSA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005784-42.2017.8.11.0040. AUTOR: 

EDSON BARBOSA DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta por 

EDSON BARBOSA DE SOUZA, em face do INSS, na qual requer seja 

concedido o benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural. 

Vieram-me os autos conclusos. Compulsando a inicial, verifico que o 

endereço da parte autora pertence à Comarca de Nova Ubiratã/MT. O § 3º 

do art. 109 da CF, assim dispõe: § 3º Serão processadas e julgadas na 

justiça estadual, no foro do domicílio (grifei) dos segurados ou 

beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência 

social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo 

federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras 

causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual. O 

TRF1 já pacificou o entendimento de que, em ação proposta em face do 

INSS na justiça estadual, no exercício da sua competência delegada, é 

competente, de forma absoluta, o juízo da comarca de domicílio do autor 

para julgamento, eis que a competência delegada não autoriza ao autor 

alterar a comarca de seu domicílio para outro juízo não federal. Nesse 

sentido: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA 

POR IDADE. COMPETÊNCIA DELEGADA. FORO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DE DIREITO 

COMPETENTE. 1. A jurisprudência da Primeira Seção deste e. TRF da 1ª 

Região firmou entendimento de que, tratando-se de ação proposta por 

beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça 

Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se 

absoluta a competência do Juízo de Direito da comarca de domicílio do 

segurado, e, por isso, improrrogável. 2. A Constituição da República de 

1988 - CR/1988 garante ao segurado optar pelo ajuizamento da ação 

previdenciária na Justiça Estadual para facilitar o acesso, mas não 

autoriza a alterar a comarca de seu domicílio para escolher o juízo (grifei). 

Trata-se de competência funcional absoluta insusceptível de modificação 

e declarada de ofício (CR/1988, art. 109, § 3º.(TRF1, CC 

0002589-43.2013.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, 1ª SEÇÃO, e-DJF1 p.452 de 17/10/2014) 3. Embora a 

autora indique na inicial endereço do município de Tiros/MG, toda a 

documentação apresentada como certidão de casamento, CTPS, 

declarações escolares, documentos do imóvel rural etc comprovam que a 

autora reside, na verdade, em Patos de Minas/MG. 4. A incompetência do 

juízo provoca a remessa dos autos a quem de direito e não a sua 

extinção. 5. Remessa oficial parcialmente provida para declarar a 

incompetência absoluta do Juízo e determinar a remessa dos autos ao 

Juízo de Direito de Patos de Minas/MG, comarca do domicílio da autora 

(grifei), ora regular processamento do feito. Apelação do INSS e Recurso 

Adesivo da parte autora prejudicados.A Turma, por unanimidade, deu 

parcial provimento à remessa oficial e julgou prejudicada a apelação do 

INSS e o recurso adesivo da parte autora”. (TRF1. 1ª T. ACORDAO 

00306892220144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, e-DJF1 DATA:12/07/2017) Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA DO PRESENTE FEITO E DETERMINO A REMESSA DO 
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FEITO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, PARA 

A COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT, com as respectivas baixas e 

cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000380-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOAO SUZIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000380-73.2018.8.11.0040. AUTOR: 

NELSON JOAO SUZIN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta por NELSON 

JOÃO SUZIN, em face do INSS, na qual requer seja concedido o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade. Vieram-me os autos 

conclusos. Compulsando a inicial, verifico que o endereço da parte autora 

pertence à Comarca de Claudia/MT. O § 3º do art. 109 da CF, assim 

dispõe: § 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do 

domicílio (grifei) dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca 

não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a 

lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e 

julgadas pela justiça estadual. O TRF1 já pacificou o entendimento de que, 

em ação proposta em face do INSS na justiça estadual, no exercício da 

sua competência delegada, é competente, de forma absoluta, o juízo da 

comarca de domicílio do autor para julgamento, eis que a competência 

delegada não autoriza ao autor alterar a comarca de seu domicílio para 

outro juízo não federal. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR 

RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. COMPETÊNCIA DELEGADA. FORO 

DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS 

AO JUÍZO DE DIREITO COMPETENTE. 1. A jurisprudência da Primeira Seção 

deste e. TRF da 1ª Região firmou entendimento de que, tratando-se de 

ação proposta por beneficiário da previdência social contra o INSS 

perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, 

afigura-se absoluta a competência do Juízo de Direito da comarca de 

domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 2. A Constituição da 

República de 1988 - CR/1988 garante ao segurado optar pelo ajuizamento 

da ação previdenciária na Justiça Estadual para facilitar o acesso, mas 

não autoriza a alterar a comarca de seu domicílio para escolher o juízo 

(grifei). Trata-se de competência funcional absoluta insusceptível de 

modificação e declarada de ofício (CR/1988, art. 109, § 3º.(TRF1, CC 

0002589-43.2013.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, 1ª SEÇÃO, e-DJF1 p.452 de 17/10/2014) 3. Embora a 

autora indique na inicial endereço do município de Tiros/MG, toda a 

documentação apresentada como certidão de casamento, CTPS, 

declarações escolares, documentos do imóvel rural etc comprovam que a 

autora reside, na verdade, em Patos de Minas/MG. 4. A incompetência do 

juízo provoca a remessa dos autos a quem de direito e não a sua 

extinção. 5. Remessa oficial parcialmente provida para declarar a 

incompetência absoluta do Juízo e determinar a remessa dos autos ao 

Juízo de Direito de Patos de Minas/MG, comarca do domicílio da autora 

(grifei), ora regular processamento do feito. Apelação do INSS e Recurso 

Adesivo da parte autora prejudicados.A Turma, por unanimidade, deu 

parcial provimento à remessa oficial e julgou prejudicada a apelação do 

INSS e o recurso adesivo da parte autora”. (TRF1. 1ª T. ACORDAO 

00306892220144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, e-DJF1 DATA:12/07/2017) Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA DO PRESENTE FEITO E DETERMINO A REMESSA DO 

FEITO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, PARA 

A COMARCA DE CLAUDIA/MT, com as respectivas baixas e cautelas de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000178-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE DE MOURA OAB - MT0013055A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000178-96.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: LEANDRO APARECIDO DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em 

sua contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 12/02/2015 (Num. 12606338), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 21/01/18 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, endereço: Rua 

São João, n. 2194, sala 01, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010710-15.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA ROSA PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCO RODRIGO CARVALHO (EXECUTADO)

 

Processo: 8010710-15.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de 
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arquivamento. Sorriso/MT, 04 de junho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101444 Nr: 4315-17.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN (JHON) LENON DA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOHN (JHON) LENON DA SILVA DE 

OLIVEIRA, Rg: 19271921, Filiação: Linda Geronimo da Silva* e Alfredo de 

Oliveira, data de nascimento: 12/11/1991, brasileiro(a), natural de Alta 

Floresta-MT, solteiro(a), Telefone 9611-8247. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente que esta subscreve, no uso de suas tribuições legais,, vem a 

presença de Vossa Excelencia, com base no InquéritoPolicial incluso 

oferecer denúncia em face de John Lenon a Silva de Oliveira, qualificado 

nos autos, pela prática dos fatos delituosos a seguir transcritos. Noticiam 

os autos de que no dia 19/04/2013, por volta das 00h05min, na Av. 

Perimetral defronte ao estabelecimento comercial denominado Clube 

Esquinão, loalizado no Bairro Jardim Primavera nesta urbe, oacusado 

agindo em concurso de agentes com terceira pessoa não identificada, 

subtraiu para proveito próprio uma motocicleta marca Honda modelo Titan 

KS cor azul placa JZT 9704, avaliada em R$ 4.000,00 conforme auto de 

avaliação de fl. 26, pertencente a vítima Julio Cezar de Souza. Segundo 

restou apurado nas condições de tempo e lugar alhures descritas, o 

increpado agindo acompanhado de terceira pessoa não identificada 

aproveitando ausência momentânia de vigilância no local dos fatos, 

subtraiu a motocicleta acima descrita, que estava estacionada na 

supracitada rua pela vítima, tendo evadido-se do local após a subtração. 

Ao retornar não mais avistou a motocicleta, sendo infomado por populares 

de que o acusado John Lenon do Bairro Jardim Carolina, havia levado a 

moto. razão pela qual ligou para a força policial que imediatamente encetou 

diligências no sentido de localizar oautor do delito, logrando êxito na 

localização do acusado e das res furtiva. Posto isso, o Ministério Público 

oferece denúncia em face de John Lenon da Silva Oliveira, como incurso 

nas penas do artigo 155, § 4º, inciso IV do CP, requerendo que recebida e 

autuada esta seja o mesmo citado para responder acusação por escrito 

no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Vistos em correição.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 22 de maio de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 159450 Nr: 8825-68.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DA SILVA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR

 Vistos etc.

Apresentada a defesa preliminar nos termos do art. 55, §4º, Lei nº 

11.343/2006 e estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, 

CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por 

ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor 

instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, 

também, melhor instrução, recebo-a integralmente.

Nos termos do artigo 394 do CPP c/c artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 25 de julho de 

2018, às 16h00m.

 Intime-se a acusada na figura de seu patrono.

Cientifique o MP e o ilustre Advogado.

 Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas às fls.06. 

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 140135 Nr: 10689-78.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO FERNANDES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Vistos etc.

Considerando o endereço das testemunhas apresentados pelo MPE na fl. 

92 e a manifestação da defesa na fl. 97, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20 de julho de 2018, às 16h15min.

Intimem-se as testemunhas no endereço de fl. 92.

Considerando que o acusado manifestou desejo em ser interrogado nesta 

Comarca de Sorriso – MT (fl. 97), intime-o na pessoa do advogado, para 

comparecer na audiência designada.

Oficie-se a Comarca de Nova Ubiratã – MT, solicitando a devolução da CP 

de fl. 96 independente de cumprimento, tendo em vista que será 

interrogado nesta Comarca.

Cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 175064 Nr: 6207-19.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIKEN DIAS DE GODOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR BERTOLDO - OAB:

 Vistos etc.

Diante da apresentação da defesa preliminar às fls. 54/55 sem qualquer 

matéria preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das 

testemunhas de acusação e defesa e interrogatório do réu para o dia 30 

de julho de 2018, às 16h00min.

Intime-se o réu.

Intime-se o Ilustre Defensor Público e o advogado de fls. 56/57.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas à fl. 6. Expeçam-se 

Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não residem nesta 

Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 147063 Nr: 2532-82.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DA SILVA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 
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OAB:7975-B

 Vistos etc.

Diante da situação excepcional decorrente da greve-geral dos 

caminhoneiros, considerando os transtornos causados no transporte 

público e particular, em razão da escassez de combustível, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 27 de julho de 2018, às 14:00horas.

Intime-se o acusado e as testemunhas.

Intime-se o i. Advogado.

Ciência ao MPE.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 180490 Nr: 9391-80.2017.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDRE RODRIGUES DE PAULA, WELLITON JOSE 

NEPONOCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE BOTTEGA - 

OAB:15.397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Preliminarmente, verificando o pedido de restituição em apenso código 

171749, no qual o requerente André Rodrigues de Paula é requerente, foi 

determinada a restituição dos bens apreendidos constante nos itens "b" e 

"c", restando, assim, pendente apenas a análise da restituição dos bens 

de itens "a" e "d".

Pois bem.

Verifica-se que na ação principal código 170921, em apenso, ficou 

determinado na sentença a restituição dos bens apreendidos na referida 

ação penal, mediante comprovação de propriedade.

Analisando os documentos apresentados pelos requerentes nas fls. 4 e 5, 

determino a restituição dos bens apreendidos constantes nos itens “a" e 

“d”, aos requerentes André Rodrigues de Paula e Wellinton José 

Neponoceno.

Expeça-se e lavre-se a Sra. Gestora o necessário para restituição dos 

bens constantes nos itens "a" e "d" aos seus respectivos donos, 

conforme fls. 2/3.

Intimem-se os requerentes na pessoa da advogada, para comparecer em 

cartório para retirada dos bens, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

perdimento dos bens.

Cientifique o MPE.

Após, cumprida a finalidade, arquive-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137832 Nr: 9539-62.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ALVES BRANDÃO, IRAN MASIERO 

BRANDÃO, EURÍPEDES LIMA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, KARINA 

ROMÃO CALVO - OAB:19370/0

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EURÍPEDES LIMA DE SOUSA, Cpf: 

60319483380, Rg: 036134012008-3, Filiação: Irene Lima de Sousa e João 

Batista Cardoso de Sousa, data de nascimento: 15/12/1988, brasileiro(a), 

natural de Altamira do Maranhão-MA, Telefone 69 9979-6953. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária, e que esta subscreve,, no uso de suas atribuições 

legais, em à presença de Vossa Excelência, com base no Inquérito Policial 

incluso, oferecer denúncia em face de Valdir Alves Brandão, Iran Masiero 

Brandão e Euripedes LIma de Souza, todos qualificados nos auts, pela 

prática dos fatos delituosos a seguir transcritos: Conforme noticiado no 

caderno informativo, no dia 06/10.2015, por volta das 06h e 10 mim, no 

Estabelecimento Comercial Denominado Mercado Brandão nesta urbe, a 

equipe de invstigadores da Polícia Civil, logrou em constatar que os 

referidos acusados, possuíam/mantinham sob sua guarda armas de fogo 

e munições de uso permitido sem autorização em desacordo com 

determinação legal ou rgulamentar, consistente em 01 espingarda, alibre 

12 contendo 30 muniç]oes intactas, sendo 24 munições calibre12. Consta 

aida que nas mesma circunstancias de tempo de lugar o indicoado 

Euripedes Lima de Souza, portava consigo arma de fogo, de uso permitido 

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 

consistente em 01 revólver calibre 32 de marca rossi, n. C144441, 

contendo 12 munições intactas, todas as armas localizadas eram de 

calibre permitido sem autorização e, em desacordo com determinação 

legal, razão pela qual o artefatos bélicos foram apreendidos e os 

denunciados presos em flagrante delito. Levadas a exame pericial as 

armas de fogo apreendidas mostraram-se eficientes para eetuar disparos, 

cofnorme laudo de exame de eficiencia de arma de fogo de fls. 33/34. 

Posto isso o Ministério Público oferece denúncia em face do acusado 

Valdir Alves Brandão, como incurso nas penas do artigo 12 da Lei n. 

10.826/03, Iran Masiero Brandão, como incurso nas penas do art. 16 

parágrafo único, incio IV da Lei n. 10.826/03 e Euripedes Lima de Souza, 

como incurso nas penas do artigo 14 da Lei n. 10.826/03, requerendo que 

recebida e autuada esta sejam os mesmos citados para responderem 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Vistos, etc...Tendo em vista a atualização do endereço dos 

réus VALDIR e IRAN pelo MP, citem-se os mesmos no endereço informado 

na fl.103. Defiro o pedido Ministerial de citação editalícia do réu EURIPEDES 

LIMA DE SOUZA, e determino a citação do acusado por edital, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto no artigo 361 do 

CPP.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após, Conclusos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 30 de maio de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 131722 Nr: 6237-25.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WARLEY LAND GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos etc.

Considerando a convocação desta magistrada para participação em curso 

de capacitação promovido pela ESMAGIS-TJMT, ofício em anexo, 

redesigno audiência para o dia 12 de junho de 2018, às 13:15 horas.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriormente prolatadas.

Intime-se, cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Ás providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 134469 Nr: 7724-30.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUES WILLIAN DA SILVA SANTOS, 

WALTER GUSTAVO KREBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057/MT, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 601, o recurso da Defesa do acusado 
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Walter Gustavo Krebs não deve ser recebido, uma vez que o mesmo é 

intempestivo.

Sabido e consabido que o prazo no processo penal conta-se a partir da 

intimação pessoal (artigo 798, §5º, alínea ‘c’ do CPP).

Neste sentido, (STJ - HC: 259602 MA 2012/0242127-6, Relator: Ministro 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/02/2013, T6 - SEXTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2013).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA 

ABSOLUTÓRIA.INTIMAÇÃO DAS PARTES EM PLENÁRIO. APELAÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO.INTEMPESTIVIDADE. 1. Nos processos de 

competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão 

de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente 

nesse momento. [...]. 3. Ordem concedida para cassar o acórdão recorrido 

e restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Tribunal Popular. 

(citado em parte).

Nisto, bem como se considerando que as partes saíram devidamente 

intimadas do veredicto no Plenário, conforme parte final da fl. 595v dos 

autos.

Observa-se que o Veredicto procedeu-se em 27/04/2018, tendo sido o 

recurso interposto pela defesa somente em 07/05/2018, fl. 600, portanto, 

intempestivo, motivo pelo qual não recebo o mesmo por falta de 

pressuposto de admissibilidade objetivo.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão proferida em plenário.

 Intimem-se e cientifiquem-se.

Às providências, Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 176902 Nr: 7140-89.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JESUS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Rodrigues de Freitas 

Junior - OAB:20.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR RODRIGUES DE 

FREITAS - OAB:18267

 Processo n.º 7140-89.2017.811.0040.

Código nº. 176902.

Ação Penal.

 Vistos etc.

Preliminarmente, considerando os documentos juntados às fls. 299/303, 

defiro o pedido de visita de fls. 293/295, e autorizo a Sra. Ana Paula da 

Silva Borges a visitar o acusado THIAGO JESUS DE BARROS, se 

preencher as condições legais devendo a autorizada apresentar os 

documentos necessários conforme normas administrativas do CRS. 

Comunique-se o Diretor do CRS.

Em relação ao Recurso em Sentido Estrito. Reapreciando a questão 

decidida, nos termos do artigo 589 do CPP, entendo que não deve ser 

modificada a decisão recorrida, cujos fundamentos, a meu ver, bem 

resistem às razões do recurso, de forma que a mantenho.

Despicienda a formação do instrumento, devendo subir nos próprios autos 

(art. 583, II do CPP).

 Remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

observadas as formalidades legais.

Intimem-se, Cientifiquem-se.

Às providências, cumpra-se.

 Sorriso/MT, em 04 de junho de 2.018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 188293 Nr: 3098-60.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 

no dia 12/06/2018, com início às 09h45min, no fórum desta comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 128592 Nr: 4539-81.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORNELY CARLOS BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 Proc. n.4539-81.2015.811.0040 (128592).

Vistos etc.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Dornely Carlos Bedin, 

já qualificado, pela prática do crime tipificado no artigo 12, da Lei 

10.826/03.

Verifica-se que houve a suspensão condicional do processo (fl.60).

O parquet, através da petição de fl.95, perquiriu pela extinção da 

reprimenda imposta ao beneficiário, tendo em vista que não se vislumbra 

nos autos nenhuma causa de interrupção ou suspensão do sursis 

aplicado após a determinação no termo de audiência.

 É o relatório. Decido.

Sobre a suspensão condicional do processo, dispõe o §5º, do art.89, da 

Lei 9099/95, que se o beneficiário cumprir as condições impostas sem 

revogação dentro do prazo estabelecido, o juiz declarará extinta a 

punibilidade.

 No caso em voga, tendo em vista que não há notícias de que, durante o 

período de prova o acusado descumpriu as condições impostas, tenho 

que a punibilidade do agente deve ser extinta.

Est Post, com espeque no art. 61, do CPP, e §5º, do art.89, da Lei 9099/95, 

declaro extinta a punibilidade do acusado Dornely Carlos Bedin, já 

qualificado nos autos e, concomitantemente, declaro extinto o presente 

processo.

Ciência ao MP.

Oficie-se aos órgãos criminais registrais, como de estilo.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de praxe.

 Isenção de custas e despesas processuais ut norma 2.3.14 da CNGC/MT.

Ás providências. Expediente necessário.

P.R.I .C.

De Sorriso/MT, 03 de maio de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 114921 Nr: 6297-32.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZARENO BEKOVSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A

 Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o réu Nazareno Bekovski, como incurso nas penas do art.12 e 

16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03.(...)III – DA PENA DEFINITIVA:Em 

razão da aplicação da regra esculpida no artigo 69, do Código Penal, fixo a 

pena privativa de liberdade em desfavor do réu em 04 (quatro) anos, e ao 

pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, e cada dia-multa fixado no importe 

de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente.Fixo o regime 

inicial de cumprimento de pena como sendo o aberto, nos moldes do 

art.33, §2º, “c”, do CP.Nos termos do art. 44, §2°, do CP, substituo a pena 

privativa de liberdade aplicada por 2 (duas) penas restritivas de direito, 

consistente em prestação de serviço a comunidade e multa, o qual deverá 
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ser cumprida mediante condições e termos fixados oportunamente pelo 

competente juízo da Vara de Execuções Penais, na forma estabelecida 

por aquele Juízo, de acordo com o artigo 48 do Código Penal e artigo 151 a 

153 da Lei de Execuções Penais (lei n. 7.210/84).Ausentes os requisitos 

da custódia cautelar, concedo ao réu o direito de apelar em 

liberdade.Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia 

definitiva de execução de pena e remeta-se o processo de execução à 

Vara das Execuções Criminais (art. 105 da Lei n.º 7.210/1984), 

lançando-se o nome do condenado no Rol dos Culpados, e, em seguida, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, preencha-se e remeta-se o boletim 

individual estatístico ao Departamento de Informática Policial (art. 809, 

incisos VI e VII do Código de Processo Penal), tudo nos termos da 

CNGC-MT. Qualquer objeto lícito apreendido deverá ser devolvido ao 

proprietário. Os ilícitos deverão ser destruídos, encaminhados ou doados, 

nos moldes da seção própria do capítulo 07 da CNGC/MT.Determino, ainda, 

que, após o trânsito em julgado da presente condenação, suspendam-se 

os direitos políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da 

condenação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93198 Nr: 4737-26.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogério Mendes - 

OAB:, VANESSA CAROLINE NICOLAU - OAB:17456, WESLEY 

FRANCISCO LINS FARIA - OAB:13.126-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS ROGERIO 

GUERINI, para devolução dos autos nº 4737-26.2012.811.0040, Protocolo 

93198, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183519 Nr: 11274-62.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ FRANCISCO 

DE AZEVEDO PONTES, para devolução dos autos nº 

11274-62.2017.811.0040, Protocolo 183519, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181862 Nr: 10200-70.2017.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ FRANCISCO 

DE AZEVEDO PONTES, para devolução dos autos nº 

10200-70.2017.811.0040, Protocolo 181862, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182714 Nr: 10697-84.2017.811.0040

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TATIANE MIRANDA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ FRANCISCO 

DE AZEVEDO PONTES, para devolução dos autos nº 

10697-84.2017.811.0040, Protocolo 182714, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 208015 Nr: 447-78.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA PRISCILA PESSOA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHALIMAR BENCICE E SILVA, BRASIL 

VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:30485/GO, 

JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, JOSÉ 

BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:4045/MT, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

16.120

 Vistos.

 Considerando que esta magistrada se declarou suspeita para atuar na 

presente demanda (fl. 502), deixo de analisar os embargos de declaração 

de fls. 503/504.

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 502.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 252798 Nr: 19039-39.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSETRAC - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE 

EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MENDES PINTO - 

OAB:153869/SP, CARLA FRANCENER CARGNELUTTI - OAB:8389/MT, 

RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Vistos.

Para que seja possível a análise da contestação (fls. 72/77), INTIME-SE 

pessoalmente e pelo digno advogado a parte demandada para, no prazo 

de 15 dias, apresentar procuração "ad judicia" (AgRg no REsp 

1119836/PR).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 2679 Nr: 459-25.1998.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARILIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247/MT, ALLAN KARDEC SANTOS - OAB:2469, 

CECILIANA M. FANTINATO VIEIRA - OAB:OAB/MT 13.738-B, 

HUMBERTO JOSÉ PEIXOTO VELLOZO - OAB:109231, ILMA SANTOS 

MORAIS - OAB:OAB/MT 13.738-B, JOÃO JENEZERLAU DOS SANTOS - 
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OAB:3613-B/MT, Nadson Jenezerlau - OAB:OAB/MT 203.049

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 926/929, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de quinze 

dias, sobre o cálculo de fl. 931, valendo o silêncio como concordância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224145 Nr: 13460-47.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMSG, ANDRE LUIZ ALVES GOMES, BRUNA ANDRIELI 

NUNES SENCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CHELLI 

- OAB:249623/SP, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, Paulo Vitor Lima Ribeiro - OAB:23387/O, 

VALDEMIR DA SILVA PINTO - OAB:115567/SP

 Posto isso, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora, razão porque CONDENO a parte 

demandada ao pagamento da quantia de R$ 9.540,00, a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% ao 

mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação 

da sentença.CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.DECLARO EXTINTO o 

feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do 

CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 155904 Nr: 4523-53.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO RODRIGO PEREZ SELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BOAVENTURA 

ZICA - OAB:13754-A/MT, Mariele de Lima Muniz - OAB:8943-MT

 Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão deduzida na inicial para 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte demandante, 

razão por que CONDENO a demandada ao pagamento à parte autora da 

quantia de R$ 9.540,00, a título de indenização por danos morais, fixando, 

desde já, juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do 

CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a 

partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da 

prolação da sentença.Considerando que houve a sucumbência recíproca, 

CONDENO as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, 

nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, rateados igualmente entre as 

partes, contudo, condenação essa suspensa com relação à parte autora, 

na forma do § 3º do art. 98 do CPC.JULGO EXTINTO o feito com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 189701 Nr: 6454-23.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHULIO CRISTIANO TIBURSKI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERSONE XAVIER DA SILVA, SUL 

AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, HEBER MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, JOSE FABIO 

PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 Vistos. Sem delongas, como já adiantado no ato judicial de fl. 387, 

HOMOLOGO o acordo de fls. 378/379, com o adendo de fls. 383/384, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC, para que surta os seus jurídicos e 

legais efeitos. Ainda, conforme petição de fl. 388, HOMOLOGO a 

desistência dos embargos declaratórios de fls. 357/370, para que surta os 

seus jurídicos e legais efeitos, na forma do artigo 998 do CPC. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Joisa Ferreira Santana Fumero, Assessora 

do Serviço Voluntário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 173327 Nr: 14997-49.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAJIULLAH KAFFASHI FOTO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos.

Consoante o disposto no artigo 370 do CPC, finalizada a prova pericial, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11.07.2018, às 

16h00min, devendo as partes apresentarem rol de testemunhas no prazo 

de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC, bem como procederem à 

sua intimação, conforme determina o art. 455 do CPC.

Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará a 

advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do CPC.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 253455 Nr: 19536-53.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA FERREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Vistos.

Não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes pontos controvertidos que dependem de dilação 

probatória: (a) a existência de avarias na motocicleta posteriores à 

restituição e, caso positivo, quais seriam; (b) a substituição de peças 

originais da motocicleta e, caso positivo, quais seriam; (c) quais os danos 

sofridos pela parte autora em razão dos fatos e sua extensão.

Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal e o depoimento pessoal das 

partes.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11.07.2018, às 

14h00min, devendo as partes apresentarem rol de testemunhas no prazo 

de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC, bem como procederem à 

sua intimação, conforme determina o art. 455 do CPC.

Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará a 

advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do CPC.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193125 Nr: 9435-25.2015.811.0055

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: WENDISON CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279609 Nr: 8708-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE ANA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCIA DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em conta que os fatos relatados na exordial reclamam, para melhor 

elucidação, a produção de prova oral, DESIGNO audiência de justificação 

prévia para o dia 26 de junho de 2018, às 16h00min.

CITE-SE a parte demandada para comparecimento à audiência, 

cientificando de que o prazo para contestar a ação contar-se-á da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 564, 

parágrafo único, do CPC).

Conforme interpretação do art. 455 do CPC, é de incumbência da parte 

informar ou intimar a testemunha por ela arrolada, sendo que o rol deverá 

ser apresentado no prazo de 05 dias, a contar da intimação do vertente 

ato judicial, sem prejuízo do rol já apresentado.

 DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 

do CPC, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência econômica.

OFICIE-SE à Secretaria Municipal de Ação Social para que, no prazo de 05 

dias, informe a situação jurídica atual do imóvel litigioso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277063 Nr: 6641-26.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 28 de junho de 2018, às 

15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Por oportuno, ante a palpável hipossuficiência técnica da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório, na forma do artigo 373, § 

1º, do CPC.

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a capa dos autos para que passe a constar como valor da causa: R$ 

55.000,00.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150126 Nr: 10141-13.2012.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARBERO HERRERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Aritanna da Silva Kuyumtzief - 

OAB:15919/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Vistos.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 182495 Nr: 280-95.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO BONADIO TONDOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 Vistos.

RICARDO BONADIO TONDOLO ingressou com a vertente execução de 

título judicial em face de ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA., devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, houve o pagamento da quantia executada, e os 

alvarás foram expedidos às fls. 136/196.

Após, a parte exequente fora intimada acerca do levantamento de valores 

nos autos, conforme se vê à fl. 212.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC.

CUSTAS nos termos da sentença/acordão prolatada(o) nos autos.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265923 Nr: 29102-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVI PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO OLIVEIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por LEVI PEREIRA DE SOUZA em face de 
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MARCELO OLIVEIRA ROSA, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 38).

 Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais, porém, SUSPENDO a condenação, na forma artigo 98, § 3º, 

do CPC.

P.I.C.

 CIÊNCIA À DPE.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277115 Nr: 6671-61.2018.811.0055

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

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MATIAS SUBRINHO, LUCINEIDE 

MONTEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Por oportuno, considerando que a parte autora é maior de 60 (sessenta) 

anos, DETERMINO a priorização do trâmite deste feito em relação aos 

demais, nos moldes do artigo 71 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 

DEVENDO, outrossim, ser anotada, em letras garrafais, tanto na capa dos 

autos como no registro, a expressão “PRIORIDADE NO TRÂMITE POR SE 

TRATAR DE IDOSO”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277298 Nr: 6810-13.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI PASQUALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO AUGUSTO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, às 

13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 59397 Nr: 1027-26.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA HOFFMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 262 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 112304 Nr: 2517-15.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILIBALDO OENNING, JORGINA BATISTA 

OENNING, MARCIO LEANDRO PATRICIO, ROSANE PETRY PATRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante do cumprimento da carta precatória e a 

devolução da mesma devidamente cumprida pela comarca de Campo Novo 

do Parecis, é necessária nova expedição de carta precatória para 

cumprimento da mesma no endereço determinado à fl. 190. Desta forma, 

em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos 

ao setor de matéria de imprensa para ciência e da presente certidão e ao 

setor de expedição de documentos a fim de que seja expedida nova carta 

precatória para cumprimento da intimação dos executados no endereço de 

fl. 190.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221730 Nr: 11476-28.2016.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA, RAFAELA 

PETRILLI COELHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERLUCAS COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA PETRILLI COELHO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 19820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938-A, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da petição de fl. 513 

requerendo a devolução do prazo, diante da carta dos autos realizada 

pelo advogado do autor na data de 16.05.2018 com devolução em 
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23.05.2018, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da para requerida manifestarem 

acerca da nomeação do perito e para, no prazo de cinco dias, apresentar 

os quesitos e indicar assistente técnico, bem como para que deposite 50% 

dos honorários requeridos às fls. 506/508, salvo se deles discordarem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271951 Nr: 2641-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestar, no prazo de quinze dias, sobre a petição e 

documentos de fls. 74/164.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150303 Nr: 10352-49.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO TRIANGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. DE JESUS ME, LUCIRENE ALMIRA DE 

JESUS, MARIA APARECIDA FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152.305-SP, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:2484-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 167-verso e 

em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 222135 Nr: 11804-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CARDOSO BARBOSA, MARIA AMELIA 

CARDOSO BARBOSA SKITTBERG, WILSON CARDOSO BARBOSA, 

DOLORES CARDOSO BARBOSA, LUCINEIDE CARDOSO BARBOSA, VERA 

LUCIA CARDOSO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANFILOFIO CHAGAS BARBOSA, 

ESPOLIO DE JUDITH LINDAURA DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ROCHA NÓBREGA - 

OAB:10626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação do inventariante, para no prazo 

de 15 (quinze) dias apresentar às últimas declarações, o plano de partilha 

(CPC, art. 653), o cálculo do imposto de transmissão “causa mortis”, 

providenciando o seu devido recolhimento, juntando-se aos autos o 

comprovante de pagamento, tudo referente ao r. despacho inicial, 

referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280714 Nr: 9534-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. MARTINS RODRIGUES DANCETERIA-ME, SERRA 

DOURADA COMÉRCIO DE GÁZ E AGUA MINERAL LTDA, M. C. MACHADO 

TORMES - ME, A. V. DOS SANTOS COMERCIO DE GÁS, SERVE GAZ COM. 

DE GAZ EIRELLI-ME, M. A. B. MENDES & CIA-LTDA-ME, SILAS SILVA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS 

CAMINHONEIROS - ABCAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – DEFIRO A LIMINAR para determinar que os manifestantes e a 

Associação Brasileira dos Caminhoneiros - ABCAM se abstenham de 

impedir, obstaculizar ou dificultar a passagem dos caminhões abaixo 

relacionados, que estejam trafegando na rodovia MT 358, sob jurisdição 

deste Juízo, ficando autorizada, desde logo, a utilização de força policial, 

se for o caso de resistência pelos requeridos:a) Caminhão placa OBN 

0699 – VW 24.280, ano 2012, modelo 2013, cor Branca, obstruído no 

trevo da melância, com seguinte nota fiscal de carregamento nº 

000.000.816, serie 001, folha 1/1, emitida em 28/05/2018;b) Caminhão 

placa DTB 9822, VW 8.150-E, ano 2007, modelo 2008, cor Branca, 

obstruído no trevo da melância, com seguinte nota fiscal de carregamento 

nº 000.020.136, serie 001, folha 1/1, emitida em 28/05/2018;c) Caminhão 

placa JZR 3611 – M.Bens/L1620, ano e modelo 2013, cor Branca, 

obstruído no trevo da melância, com seguinte nota fiscal de carregamento 

nº 000.020.137, serie 001, folha 1/1, emitida em 28/05/2018;d) Caminhão 

placa JZH 0496 – M.Bens/ 1218, ano e modelo 2001, cor Branca, obstruído 

no trevo da melância, com seguinte nota fiscal de carregamento nº 

000.005.653, serie 001, folha 1/1, emitida em 28/05/2018;e) Caminhão 

placa DPC 7117, M.Bens/2425, ano e modelo 2009, cor Branca, obstruído 

no trevo da melância, com seguinte nota fiscal de carregamento nº 

000.002.396, serie 001, folha 1/1, emitida em 28/05/2018;f) Caminhão 

placa NCC 0894, VW 24.280, ano e modelo 2009, cor Branca, obstruído no 

trevo da melância, com seguinte nota fiscal de carregamento nº 

000.000.816, serie 001, folha 1/1, emitida em 28/05/2018;g) Caminhão 

placa NCC 0894, cor Branca, obstruído no trevo da melância, com seguinte 

nota fiscal de carregamento nº 000.000.015, serie 001, folha 1/1, emitida 

em 28/05/2018;II – Todavia, CONDICIONO o deferimento da liminar a 

emenda do valor da causa e ao recolhimento das custas e taxas 

processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 199535 Nr: 14459-34.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu prazo para a parte autora manifestar da certidão 

de fl.40, apesar de estar devidamente intimada para o ato, fl.41, através 

de seu advogado. Assim sendo, intimo o advogado da parte autora, bem 

como encaminho os autos ao escaninho para que seja confeccionado o 

mandado/Carta Precatória de intimação para a parte autora pessoalmente, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 231167 Nr: 19762-92.2016.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSD, KDSD, ADDEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAO NOEL DAS NEVES E 
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SILVA - OAB:15703

 Certifico que, decorreu prazo para a parte autora manifestar da certidão 

de fl.72, apesar de estar devidamente intimada para o ato, fl.73, através 

de seu advogado. Assim sendo, intimo o advogado da parte autora, bem 

como encaminho os autos ao escaninho para que seja confeccionado o 

mandado/Carta Precatória de intimação para a parte autora pessoalmente, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 231168 Nr: 19764-62.2016.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSD, KDSD, ADDEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15703

 Certifico que, decorreu prazo para a parte autora manifestar da certidão 

de fl.68, apesar de estar devidamente intimada para o ato, fl.69, através 

de seu advogado. Assim sendo, intimo o advogado da parte autora, bem 

como encaminho os autos ao escaninho para que seja confeccionado o 

mandado/Carta Precatória de intimação para a parte autora pessoalmente, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 114580 Nr: 4758-59.2009.811.0055

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RS, TLSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Certifico que, decorreu prazo para a parte requerida manifestar da 

certidão de fl.121, apesar de estar devidamente intimada para o ato, fl.122, 

através de seu advogado. Assim sendo, intimo o advogado da parte 

autora, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 9302 Nr: 1967-69.1999.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDFSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu prazo para a parte autora manifestar da certidão 

de fl.139, apesar de estar devidamente intimada para o ato, fl.140, através 

de seu advogado. Assim sendo, intimo o advogado da parte autora, bem 

como encaminho os autos ao escaninho para que seja confeccionado o 

mandado/Carta Precatória de intimação para a parte autora pessoalmente, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201359 Nr: 15762-83.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que, decorreu prazo para a parte autora manifestar da certidão 

de fl.73, apesar de estar devidamente intimada para o ato, fl.74, através 

de seu advogado. Assim sendo, intimo o advogado da parte autora, bem 

como encaminho os autos ao escaninho para que seja confeccionado o 

mandado/Carta Precatória de intimação para a parte autora pessoalmente, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 148681 Nr: 8591-80.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISLAINE RIBEIRO DE QUEIROZ, ADEMAR GOMES 

DUARTE, MARTA DE OLIVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WELINGTON DIAS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - 

OAB:6281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu prazo para a parte autora manifestar da certidão 

de fl.83, apesar de estar devidamente intimada para o ato, fl.84, através 

de seu advogado. Assim sendo, intimo o advogado da parte autora, bem 

como encaminho os autos ao escaninho para que seja confeccionado o 

mandado/Carta Precatória de intimação para a parte autora pessoalmente, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 178780 Nr: 20891-06.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR ANGELA DE SOUZA, NAZIRA ANGELA DE 

OLIVEIRA, MARIA ANGELA DE SOUZA, NEUZA ANGELA DE SOUZA, 

CLEUSA ANGELA GONÇALVES, JOAO LUIZ DE SOUSA, ALBERONI LUIZ 

DE SOUZA, OBEDE LUIZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOELA MARIA DE JESUS, 

ESPOLIO DE JOSE LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Analisando o presente feito, verifico que a parte autora aportou 

petitório às fls. 84/85, pugnando pela expedição de ofício ao Cartório do 1º 

Ofício, determinando o registro do formal de partilha com isenção de 

emolumentos cartorários.Insta consignar que não obstante este juízo 

tenha sido omisso no que diz respeito ao pedido de justiça gratuita, 

pretendido na exordial, entendo pela admissão de forma implícita do 
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respectivo pleito, conforme entendimento jurisprudencial, in verbis:DIREITO 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL 

DE BENS. PARTILHA. INCLUSÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE A 

SOCIEDADE CONJUGAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO NÃO 

APRECIADO. ADMISSÃO IMPLÍCITA. PEDIDO DE PARTILHA FORMULADO 

NA CONTESTAÇÃO. VIA INADEQUADA. I. No regime da comunhão parcial, 

dívidas contraídas por um dos cônjuges na constância da sociedade 

conjugal presumem-se revertidas em proveito da família e assim devem 

ser computadas na partilha oriunda do divórcio, nos termos dos artigos 

1.643, 1.644, 1.663 e 1.664 do Código Civil. II. A omissão do juízo de 

primeiro grau quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela 

parte importa na presunção de sua admissão implícita. III. Ressalvadas as 

ações de natureza dúplice, toda e qualquer pretensão do réu em face do 

autor deve ser deduzida em ação autônoma ou por intermédio de 

reconvenção, na linha do que prescrevem os artigos 297, 300 e 315 do 

Código de Processo Civil de 1973. IV.Recurso do Autor provido. Recurso 

da Ré desprovido. (TJ-DF 20130410060154 - Segredo de Justiça 

0000584-14.2013.8.07.0011, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data 

de Julgamento: 04/10/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 16/10/2017 . Pág.: 325/329)Posto isso, levando em 

consideração o entendimento supra, OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil 

desta Comarca, informando que a inventariante Maria Angela de Souza é 

beneficiária da Justiça Gratuita, o que a torna isenta de cobrança de 

emolumentos cartorários, devendo, assim, expedir o registro de formal de 

partilha em favor da mesma.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273789 Nr: 4117-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJFDP, MFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos 

Cozer - OAB:OAB/MT 23743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 300, caput, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a curatela provisória, para tanto:I – DETERMINO seja 

nomeada como curadora provisória a Sra. Gisleia José Fernandes de 

Paula, lavrando-se o termo de compromisso, ficando autorizado, 

provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e administrar os 

bens da interditanda Maria Fernandes Pereira, para fins de recebimento 

dos proventos a que fizer jus, ficando o curador nomeado fiel depositário 

dos valores recebidos e também obrigado à prestação de contas quando 

instado para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do 

CPC.II – Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, devendo constar que 

fica terminantemente vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens 

imóveis, móveis ou de qualquer outra natureza, pertencentes à 

interditanda, salvo com autorização judicial.III – DESIGNO o dia 19/07/2018, 

às 14h00min., data em que será realizada a audiência de entrevista da 

interditanda, devendo a mesma ser citada na pessoa de sua Curadora 

Provisória, cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts.751 e 752).IV – INTIME-SE, 

ainda, a psicóloga Sra. Daniela Bolsan Marchetto e a assistente social 

Fabiana Costa dos Anjos Porto de Souza, ambas deste Juízo, para realizar 

estudo psicossocial ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 152912 Nr: 1575-41.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRIKA NILVÂNIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WANDEMBERG GOMES PEREIRA, 

OTACILIO ALVES PEREIRA NETO, JOSÉ ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO MIOLA JUNIOR - 

OAB:14653/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o petitório retro bem como considerando a impossibilidade 

de localização do requerido Otacilio Alves Pereira Neto, proceda-se com a 

sua citação via edital.

Não havendo manifestação nos autos, no prazo legal, se faz necessária 

ainda à nomeação de curador especial.

Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código 

de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador 

da UNIJURIS.

Intime-se.

Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 244318 Nr: 12239-92.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS, EASDS, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar as cartas de adjudicação e o alvará que se encontram 

devidamente confeccionados na contracapa dos autos, para as 

providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 252464 Nr: 18807-27.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão retro, deixo de analisar o requerimento 

de fls. 44/45.

Assim, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 161347 Nr: 11887-76.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IV, VDSV, VDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEDDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 177083 Nr: 19171-04.2014.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA PERON GILI - 
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OAB:16474, WALLYNTON MATIAS MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17.204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 13451, 

Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 255318 Nr: 20919-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA SANDRI ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO JOSE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263449 Nr: 27298-23.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSDM, AGMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 227931 Nr: 16633-79.2016.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, ALAN FABIO DE OLIVEIRA, 

HOSFFMAM APARECIDO DE OLIVEIRA, CRISTIANO CLEBER DE OLIVEIRA, 

VANDERLEI CESAR DE OLIVEIRA, SUELY CRISTINA SOARES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIO SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a anuência dos herdeiros (fls. 103/104), defiro o petitóro de 

fls. 98, para tanto, proceda-se com a transferência dos valores existentes 

na Caixa Econômica Federal e Banco Itau, para a conta corrente da 

inventariante conforme indicada no referido petitório.

Após, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 79/80.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 179932 Nr: 21910-47.2014.811.0055

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CARLA JANAINE PAULY, EDUARDO VENANCIO DA 

SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA DE OLIVEIRA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o recurso de apelação interposto na ação de 

destituição do poder familiar foi desprovido (fls. 102/106), designo 

audiência para o dia 03/07/2018, às 14h30min.

Intime-se a parte autora e seus procuradores.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se ainda a equipe técnica do juízo, na pessoa da psicóloga Daniele 

Bolsan Marchetto e assistente social, Fabiane Costa dos Anjos, para que 

procedam com relatório conclusivo do presente caso, emitindo parecer 

acerca da possibilidade de adoção da criança Vitor Gabriel Oliveira pelos 

requerentes.

Consigno que o relatório conclusivo deverá ser juntado aos autos em data 

anterior a audiência acima designada.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 163962 Nr: 1472-97.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Considerando a impossibilidade de intimação pessoal da parte requerente 

(fl. 168-v), INTIME-SE o procurador da parte autora, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 173065 Nr: 14675-29.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLDSP, LGDSP, TATIANE DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES LESSI - 

OAB:15343, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise detida dos autos, verifico que o presente feito se trata de 

cumprimento de sentença previsto no artigo 528 do CPC.

Contudo, constato que o procedimento escolhido, na forma apresentada, 

não é o adequado para a presente demanda, posto que os exequentes 

requerem a intimação do executado para pagamento da verba alimentar 

pretérita de 04 (quatro) meses, no rito do referido artigo.

Assim, tenho que a execução, nos termos do art. 528 do CPC, deve 

corresponder ao valor da soma das três ultimas pensões a título de 

alimentos vencidos, sendo neste sentido o entendimento na jurisprudência, 

bem como a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A decretação da prisão civil, por débito alimentar, somente se legitima em 

se tratando de débito alimentar relativo ao trimestre antecedente, cujo 

caráter alimentar encontra-se latente.” (Ac. unân,. da 1ª. Câm. do TJSC no 

HC 12.501, rel. Des. Orli Rodrigues; in ADV, de 21.01.1996, nº. 72.378)

 “CIVIL. EXECUÇÃO DE 337/2009ALIMENTOS. PRISÃO. DÉBITO QUE SE 

ESTENDE AO LONGO DO TEMPO.CONSTRIÇÃO QUE SE LIMITA AO 

ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES
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MAIS RECENTES. SÚMULA N. 309/STJ. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM 

DE HABEAS CORPUS. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e 

as que vencerem no curso do processo" - Súmula n. 309/STJ.(STJ. 

Habeas Corpus 2005 / 0078005-2. Ministro Aldir Passarinho Junior. DJ 

03.10.2005 p. 252).

De outro norte, quando da fundamentação do pedido, a parte exequente 

aduz que se trata das parcelas e saldos remanescentes vencidos em 

dezembro/2017/fevereiro/março/abril/2018.

Posto isso, determino:

 I - Intimem-se os procuradores da exequente para adequar o rito 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

II – Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 103317 Nr: 2167-61.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027, HERMES 

DA SILVA - OAB:MT 14.884, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - 

OAB:8440/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta pelo Ministério Público 

Estadual, em desfavor de Eunice Miller, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

Em análise dos autos, vejo que a parte executada foi intimada à fl. 147 

para efetuar o pagamento do débito remanescente.

Às fls. 148/149 a parte executada juntou aos autos comprovante da 

quitação do débito remanescente.

Assim tendo em vista que o presente cumprimento de sentença atingiu seu 

objetivo, forçoso concluir desnecessária a tramitação do feito.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Dispositivo

Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução no mérito, 

com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, e, por consequência junto 

aos autos comprovante de remoção de restrição.

Sem custas, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Proceda-se com transferência do valor depositado judicialmente em favor 

do Fundo Municipal de Amparo aos Direitos da Criança e do Adolescente 

do município de Tangará da Serra.

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

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 261778 Nr: 26174-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Vistos.

Tendo em vista a cota ministerial retro, INTIME-SE a parte autora, para que 

aporte aos autos, o acordo noticiado à fl. 39, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a juntada, abro vista ao Ministério Público para manifestação.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 118535 Nr: 8496-55.2009.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON BROL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerido para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224634 Nr: 13967-08.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

prestar esclarecimentos sobre as informações de fls. 94/95.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158069 Nr: 6663-60.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVANIA FATIMA TENUTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSVANIA FATIMA TENUTES, Cpf: 

65124480149, Rg: 1074010-4, Filiação: Noemia Arruda Tenutes e Odenil 

Tenutes da Silva, data de nascimento: 01/08/1975, brasileiro(a), natural de 

Varzea Grande-MT, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Resumo da Inicial: O 

Banco Bradesco interpôs perante este Juízo Ação de Execução por Título 

Executivo Extrajudicial em face de Osvania Fatima Tenutes, alegando ser 

credor da quantia de R$11.220,83 (onze mil, duzentos e vinte reais e 

oitenta e três centavos) pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo 

Pessoal sem Seguro Prestamista n.348/769925 C/C n.20.364, Agência 

1.249, celebrada em 09/09/2010 onde emprestou à executada a 

importância de R$10.000,00 para ser restituída em 01 parcela no valor de 

R$11.220,83 com vencimento em 09.11.2010. O pagamento seria mediante 

débito em conta, sendo que não foi possível realizar o débito da parcela 
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vencida em 09/11/2010 face à inexistênica de saldo, ocorrendo o 

vencimento antecipado de todo o débito, conforme clausula 6ª do contrato. 

O exequente usou todos os meios suasórios para o recebimento do 

crédito, porém tornaram-se infrutíferas todas as tentativas. Portanto 

requer: a citação da executada, para no prazo de 03 dias, pagar a 

importância de R$17.953,52, mais juros de 12% ao ano e multa contratual 

de 2% até o dia 26/07/2013 que deverá ser acrescido de juros moratórios 

de 12% ao ano, correção monetária pelo INPC a partir da data do cálculo 

até a data do efetivo pagamento, custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, sob pena de não o fazendo, ser-lhes 

penhorados e avaliados pelo Oficial de Justiça através da segunda via do 

mandado executivo, tantos de seus bens, o quanto forem necessários 

para satisfazer o crédito do exequente. Dá-se o valor da causa de 

R$17.953,52. Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 

532,54

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 244771 Nr: 12565-52.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. S. COMERCIO DE VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846 A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859

 Certifico que, intimo a parte requerida acerca da sentença de fls. 147/151, 

a seguir parcialmene transcrita: Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência 

do débito objeto da inscrição discutida, bem como para condenar a 

empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

a título de indenização pelos danos causados a parte autora com a 

negativação de seu nome de forma indevida, confirmando a antecipação 

de tutela concedida. Registro que o valor arbitrado a título de danos morais 

deverá ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o 

percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, 

em caso de responsabilidade extracontratual), isso nos termos do 

entendimento que restou consolidado após o julgamento do REsp. nº 

1.132.866-SP. A título de sucumbência, considerando que a parte autora 

decaiu de parte mínima do pedido, condeno a parte requerida a pagar por 

inteiro as custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que 

arbitro em 15% sobre o valor da condenação, com base no § 2º do art. 85 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se ao final, procedendo-se às baixas e anotações de estilo. P. R. 

I. Tangará da Serra-MT, 18 de maio de 201Anderson Gomes Junqueira. 

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220920 Nr: 10847-54.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEIVA GOMES CALIXTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data afixei o edital de fl. 80 no átrio do fórum, 

conforme prescreve o art. 257 do CPC.

Certifico que, nos termos da decisão de fl. 78, intimo o requerente para 

retirar uma via do edital, que se encontra na contra-capa dos autos, a fim 

de ser publicado em jornal local de ampla circulação, nos termos do 

parágrado único do art. 257.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155162 Nr: 3779-58.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UESLEI RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 Certifico que, intimo o exequente para requerer o que de direito, no prazo 

de 5 dias, sob pena de extinção dos cumprimentos de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221096 Nr: 10981-81.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:19040-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de três diligências ao oficial de justiça, 

nos bairros: Cohab Tarumã, Residencial Dona Julia e Centro, a serem 

depositadas em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220920 Nr: 10847-54.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEIVA GOMES CALIXTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELEIVA GOMES CALIXTO, Cpf: 

01008051160, Rg: 341098758569, solteiro(a), agropecuarista. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: No dia 07/11/2006, a Requerida emitiu em favor do 

Requerente a cédula de crédito rural de nº 21/01559-7, com data final de 

pagamento em 30/09/2016, como se faz prova os documentos anexos. 

Não obstante o pactuado, a Requerida deixou de honrar as parcelas 

vencidas, como pode ser verificado nos demonstrativos das contas 

vinculadas em anexo, o que acarretou no vencimento antecipado de toda 

a dívida. Levando-se em conta todas as cláusulas contratuais 

determinadas no contrato, bem como as cláusulas de atualização no 

período de normalidade e de inadimplência, atualmente o valor devido pelos 

requeridos alcança o valor total de R$ 26.049,20. O Saldo devedor ora 

cobrado encontra-se atualizado monetariamente até 31/07/2016, 

acrescido dos encargos de normalidade devidamente contratados, 

conforme consta na nota de crédito rural. Ante o exposto requer: a) Seja 

citada a Requerida pelos correios, nos termos do artigo 246, I, e seguintes 

do CPC, para que conteste a ação no prazo de 15 dias, sob pena de 
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serem verdadeiros os fatos aqui alegados; b) Requer a produção de todos 

os meios de provas admitidas em direito, especialmente documental, 

testemunhal, pericial, sem exclusão do depoimento pessoal da requerida, 

sob pena de confissão caso a ré compareça ou comparecendo, se negue 

a depor, nos termos do artigo 385, § 1º do CPC; c) Seja a presente 

demanda julgada procedente em sua totalidade e a ré condenada ao 

pagamento da importância devidamente atualizada, acrescida de juros e 

atualizações monetária até o efetivo pagamento, bem como custas e 

honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o total devido.

Despacho/Decisão: Autos nº: 220920.Vistos,Compulsando os autos, 

verifico que já foram realizadas várias tentativas de citação da Requerida, 

todas infrutíferas (fls. 33, 47, 60, 69), mesmo após busca de seu 

endereço junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD.Desse modo, entendo 

que já restaram esgotadas as tentativas de citação pessoal da Requerida, 

razão pela qual determino sua citação por edital, pelo prazo de 30 dias, 

advertindo-a que caso seja revel, ser-lhe-á nomeado curador especial, 

sendo que desde já nomeio a Defensoria Pública para tanto.Tendo em 

vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no 

art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a publicação do edital 

de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no 

parágrafo único do mesmo dispositivo legal.Às providências.Tangará da 

Serra-MT, 14 de maio de 2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Dias Soares da 

Silva, digitei.

Tangará da Serra, 23 de maio de 2018

Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 191189 Nr: 7664-12.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANDRESSON VANDERLEY ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 7664-12.2015.811.0055 – COD.191189

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SADY ELIAS SOLETTI

PARTE RÉQUERIDA: ELIANDRESSON VANDERLEY ALVES

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Eliandresson Vanderley Alves, Cpf: 

00843372494, Rg: 1746654 SSP MT, Endereço: lugar incerto ou não 

sabido

FINALIDADE: Intimação da parte executada, para pagar o débito no valor 

de R$ 661.457,66 (seiscentos e sessenta e um mil, quatrocentos e 

cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos), no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, ficando advertida de que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo assinalado acima, o débito será acrescido 

de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios 

de também 10% (dez por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento 

parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante.

Parte final da r. sentença de fls.72/73: "...D E C I D O. Não havendo a 

necessidade de produção de outras provas, eis que as já constantes dos 

autos são suficientes ao deslinde da causa, com fulcro no art. 355, inciso 

I, do CPC, julgo antecipadamente a lide, proferindo sentença.O requerido 

não logrou êxito em comprovar a inexistência da dívida, representado 

pelos cheques que instruíram a inicial, razão pela qual a medida que se 

impõe é a rejeição dos embargos monitórios e a conversão em mandado 

executivo, na forma do art. 702, parágrafo 8º, do Código de Processo 

Civil.Ademais, entendo que também deve ser indefiro o pedido de 

concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte requerida, eis que 

não comprovada sua insuficiência de recursos.Ante o exposto, nos 

termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo Civil, rejeito os 

embargos monitórios manejados pela parte demandada e julgo procedente 

o pedido formulado pela parte autora, constituindo, de pleno direito, o título 

executivo judicial. A correção monetária deverá incidir a partir da data de 

emissão estampada na cártula e os juros de mora a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação, 

conforme tese firmado pelo STJ no Recurso Especial nº 1.556.834 - SP 

(2015/0239877-3):“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO 

DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE 

MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE 

AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS 

MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 

52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do 

art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em 

qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a 

correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na 

cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição 

financeira sacada ou câmara de compensação". 2. No caso concreto, 

recurso especial não provido”. (Segunda Seção do Superior Tribunal de 

Justiça. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 22/06/2016. 

Publicado em: 10/08/2016). Condeno a requerida ao pagamento de custas, 

das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC.Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte credora para, no prazo 

de 15 dias apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito.Após, com fulcro no art. 523 do Código de Processo Civil, intime-se 

a parte devedora por edital para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver.Fica a parte devedora advertida que, não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo assinalado acima, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), sendo certo que, efetuado o 

pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o 

restante.Ainda, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

desde já defiro a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

de acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.Se 

inexitosa a penhora online, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, incumbindo à parte exequente 

indicar os bens sujeitos à penhora.Aliás, caso a parte exequente não os 

indique no prazo de 15 dias, fica desde já ordenada a suspensão do feito 

por 01 ano, nos termos do § 1º do art. 921 do CPC, ficando suspensa a 

prescrição neste período.Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação 

precisa de bens, determino desde já a suspensão sine die, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo 

de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC). P. R. I. C. Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2017.Anderson 

Gomes Junqueira Juiz de Direito.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Regiane Gomes de 

Souza - Técnica Judiciária, digitei. Tangará da Serra - MT, 24 de maio de 

2018.

Barbara Graziela Ventura Furlan

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 778 Nr: 1095-88.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, APARECIDA PERRI 

BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/RJ: 

134.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Autos nº: 778.
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 Vistos,

 Os pedidos formulados às fls. 683/685 devem ser acolhidos.

 O requerido no item I porque, sem a escrituração fiscal, não se pode 

ultimar a negociação, de modo que realmente se faz necessária a 

expedição da nota fiscal.

 O pedido formulado no item II também se mostra plausível, já que há 

necessidade de classificação da qualidade do produto para definição do 

valor do mesmo, o que exige a entrada dos prepostos da parte exequente 

no local de depósito do bem.

 Por fim, quanto ao requerido no item III, embora este Juízo esteja sensível 

com a situação descrita às fls. 674, fato é que a greve geral dos 

caminhoneiros acabou trazendo um grande obstáculo para o cumprimento 

do prazo assinalado na decisão de fls. 675/681, sendo do meu 

convencimento que se mostra razoável estender o prazo para venda da 

soja, tal como requerido no petitório retro.

 Ante o exposto, defiro os pedidos formulados às fls. 683/685, tal como 

requeridos.

 Reitero que o dinheiro da venda da soja deverá ser depositado pelo 

Banco Sistema S/A em conta judicial vinculada a este processo.

 Comunique-se os interessados.

Tangará da Serra-MT, 30 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273478 Nr: 3820-49.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAFRA DA AMAZONIA IND. E COMERCIO DE MOTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAZETO & SOUZA LTDA ME, ELIZEU DA 

SILVA PAZETO, ORDALIA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO 

- OAB:129134/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida de fls.111 para citação e intimação da requerida Ordália Alves 

de Souza, constando como motivo:" Desconhecido."

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 179835 Nr: 21841-15.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GORETE EVANGELISTA, MARIA SIRLENE 

EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 179835.

 Vistos,

 Determino que seja agendada nova data para realização da perícia.

 Oriento a parte autora a entrar em contato previamente com a secretária 

do Sr. Perito, deixando para comparecer 30 minutos antes do efetivo início 

da perícia, sendo certo que o fato da autora ser, supostamente, portadora 

de retardo mental grave pode realmente recomendar que não permaneça 

por longo período no consultório aguardando ser avaliada.

 Por fim, como a douta colega que afirmou sua suspeição às fls. 41 foi 

promovida, determino que sejam retiradas as tarjas identificadoras.

 Às providências, devendo o processo ser cumprido prioritariamente, uma 

vez que está inserido na Meta 2/2018-CNJ.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122270 Nr: 1350-26.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTCD, MTCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda de Carvalho 

Borges Campos - OAB:11153/MT, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE EXECUTADA para apresentar o 

atual endereço da parte executada, para posterior intimação da penhora 

realizada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 129366 Nr: 8206-06.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA ORTIGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 129418 Nr: 8255-47.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE HELENA GOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Aposentadoria 

Rural por Idade c/c Assistência Judiciária proposta por Dulce Helena Golin 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para condenar o 

requerido a conceder e implantar em favor da autora o benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade equivalente a um salário 

mínimo, tendo como termo inicial (data do início do benefício - DIB) a data 

da interposição da ação. Outrossim, a correção monetária retroagirá à 

data da interposição da ação incidindo sobre o débito previdenciário a 

partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo 

regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o 

IPCA-E. Os juros moratórios serão aplicados nos termos do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, os quais incidirão a partir da citação, em 

relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às 

subsequentes. (...) em atraso deverão ser pagas em uma única vez, 

acrescidas dos juros moratórios alhures mencionados, incidindo tal 

correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso, a teor 

das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1ª Região.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 
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vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS 

está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou 

não a interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em 

vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 29 

de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132418 Nr: 2275-85.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS GESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA 

- OAB:12989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo, bem como para que, no prazo legal o advogado peticionante de 

fl.93, Douglas Liria Fernandes Brasil - OAB/MT 15322, junte instrumento de 

procuração outorgado por seu constituinte.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 133948 Nr: 3970-74.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 139412 Nr: 9883-37.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSO MADEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141580 Nr: 926-13.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BATISTA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143602 Nr: 3133-82.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 152929 Nr: 1595-32.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSENI RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503/0-MT, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154832 Nr: 3445-24.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 
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a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 156625 Nr: 5244-05.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 166145 Nr: 5341-68.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELVA BIFF DIAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte executada para que requeira o que de direito, no prazo de 30 

(trinta) dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor 

de arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 236493 Nr: 3273-43.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINEIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16339/O

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte executada para que requeira o que de direito, no prazo de 30 

(trinta) dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor 

de arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 64470 Nr: 5987-25.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT, NEULA DE 

FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 60534 Nr: 2134-08.2007.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14259-B, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$1.705,53, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 30 de maio de 

2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito(em substituição legal)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153886 Nr: 2533-27.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIRO GOMES DE SOUZA, JUARENA SEBASTIANA 

DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença retro, transitou em julgado sem interposição de 

recurso.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 123839 Nr: 2850-30.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR LUIZ FREITAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença retro, transitou em julgado sem interposição de 

recurso.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 239604 Nr: 7243-51.2017.811.0055
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. FLORINDO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucila Cristina Piedade 

Prestes Capato - OAB:8962/O

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC, todavia, conforme exposto à fl.15, houve a quitação dos 

honorários advocatícios, de maneira que restam pendentes apenas as 

custas processuais. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. 

Tribunal de Justiça: (...) despesas decorrentes da propositura da 

demanda, em que pese haver liquidado o débito administrativamente, 

porém no curso da ação judicial. 3. Resulta firme do constructo doutrinário 

e jurisprudencial que são devidos os honorários advocatícios mesmo 

quando extinto o processo sem julgamento do mérito, devendo as custas, 

nesse caso, ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do 

processo, consoante o princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 

79297/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no 

DJE 20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 7 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 169255 Nr: 10141-42.2014.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELIDA CRISTINA DE FREITAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO SILVERIO, ACYR MENDES 

VILELA, JOÃO CARLOS FERREIRA DA SILVA, SONÍZIA FÁTIMA PEREIRA, 

ROGÉRIO L. WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEI JOSE ALVES BARBOSA - 

OAB:121.717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante o certificado à fl. 159, proceda-se a citação do confinante do imóvel 

no endereço indicado.

No mais prossiga o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271532 Nr: 2381-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO MARTINEZ DELIBERALI, ANDREA SALVADOR 

DELIBERALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, MARIANA CRESTANI PALMA - OAB:23.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103587/SP

 [...]Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o 

determinado às fls. 256/257, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 

485, inciso I e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito.Custas e despesas pela parte autora, cuja exigibilidade encontra-se 

suspensa em razão da gratuidade deferida.Ante a inexistência de 

angularização processual, deixo de promover a condenação de 

honorários advocatícios.Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280216 Nr: 9130-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES 

RURAIS DO POLO DE TANGARA DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MATEUS ANIBALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados 

o(s) executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil.Tratando-se de 

pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de 

breve relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, 

ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem 

sede ou filial. Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem 

judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente 

poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos 

termos do artigo 828, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, 

§3º, todos do Código de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279147 Nr: 8350-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL ASSUNÇÃO OLMEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDIANE SOUZA VALADARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante o requerimento de fl. 08, concedo a parte autora benefícios da 

gratuidade da justiça, nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser 

revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254599 Nr: 20344-58.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ALCIONE RICAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizado por Alcione Ricas da 

Silva em face de Dilce Aparecida Paludo Giongo , ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 75/82, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 
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versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 30/09/2019, nos moldes do acordo.

Proceda-se a baixa da restrição de fl. 46, expedindo-se o necessário. 

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-me os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 166928 Nr: 6737-80.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Defensoria Pública do 

Estado do Mato Grosso em face de Banco Bamerindus do Brasil S/A- Em 

Liquidação Extrajudicial, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Recebido o cumprimento de sentença foi realizado o pagamento voluntário 

pelo executado, sendo expedido alvará em favor da Defensoria Pública.

 Por conseguinte, a autora pugnou pela extinção do processo.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 197330 Nr: 12659-68.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONI CÉZAR CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O, WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Vistos.,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Roni Cézar Claro em 

face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Sudoeste de Mato Grosso- Sicredi Sudoeste, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Recebido o cumprimento de sentença, o executado foi intimado para pagar 

os honorários de sucumbência, juntando comprovante de pagamento às 

fls. 200.

Por conseguinte, foi expedido alvará em favor do exequente, intimado para 

se manifestar permaneceu inerte.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280129 Nr: 9069-78.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FRANCISCO PEREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ 

PARA AGRICULTURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - 

OAB:25.175/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No caso dos autos, reputo necessário que o autor colacione aos autos 

cópia da matrícula sob n.º 286 Cartório de Registro de Imóveis de Tangará 

da Serra atualizada.

Além disso, o requerente não apresentou todos os documentos 

necessários ao recebimento da inicial, qual seja comprovante de 

endereço.

Desse modo, reputo necessário que o requerente colacione aos autos 

cópia atualizada e integral da matrícula sob n.º 286 Cartório de Registro de 

Imóveis de Tangará da Serra e comprovante de endereço atualizado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280049 Nr: 9022-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITUO MATUMOTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de alvará judicial ajuizado por Mituo Matumoto Junior visando a 

venda de veículo automotor deixado por Aparecida Xavier Matumoto.

Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Oficie-se ao posto do INSS local para que informe a este Juízo a respeito 

da relação de dependentes da falecida Aparecida Xavier Matumoto 

eventualmente existentes em seus cadastros.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, para que certifique-se 

acerca da existência ou não de abertura de inventário em nome do de 

cujos.

Estando a petição inicial devidamente instruída, dê-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279929 Nr: 8957-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 168 de 823



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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZA GONCALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Conforme certificado à fl. 27, não há notícias nos autos do pagamento de 

custas referente os emolumentos da distribuição e contadoria, nos termos 

do Provimento n. 08/2002/CM.

 Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte requerente para realizar o pagamento da referida taxa no valor de 

R$ 100,45 (cem reais e quarente e cinco centavos), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240788 Nr: 8808-50.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA DE CAMPOS FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NOS 

AUTOS COM URGENCIA O ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE AUTORA 

CECILIA DE CAMPOS FRANÇA, ONDE A CORRESPONDENCIA EXPEDIDA 

PARA A INTIMAÇÃO DA MESMA FOI DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A 

INFORMAÇÁO MUDOU-SE, OU TRAZER A MESMA INDEPENDENTEMENTE 

DE INTIMAÇÃO, INFORMANDO NOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277162 Nr: 6707-06.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMARCAL GRANITOS MARMORES E CALCÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. J . OLIVEIRA COMERCIO DE VIDROS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, HENRIQUE DA CUNHA 

TAVARES - OAB:OAB/ES 10.159, Marcelo Peppe Diniz - 

OAB:14.928/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação E INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA PARA A AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 20/06/2018, 

AS 13h30min Horas, onde foi DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A 

INFORMAÇÃO “ não existe o numero indicado, devendo informar o 

endereço atualizado da referida requerida para fins de proceder a citação 

e intimação da mesma para a audiência, informando nos autos com 

urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280504 Nr: 9422-21.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOANA SILVA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO AURICCHIO CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16898, KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451, RENATA 

MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por Maria Joana Silva Pontes em 

desfavor Angelo Auricchio Cia Ltda., ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 4 de julho de 2018, às 14h30min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 (quinze) dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Consigna-se que quando do requerimento de produção de provas às 

partes deverão especificar e justificar as provas que pretendem produzir, 

bem como indicar os pontos controvertidos da demanda.

Por fim, considerando que o produto foi adquirido em 15/05/2018 (fl. 40) e 

que se encontra aberto/exposto a intempéries em período considerável, 

mostra-se imprestável para a realização de qualquer prova futura, razão 

pela qual determino a restituição do objeto a parte requerente no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de destruição.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225995 Nr: 15025-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DELFINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER MELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21.994/MT, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DOS SANTOS 

TURATI - OAB:15.179/MT

 Vistos,

Inicialmente, considerando-se o acordo celebrado entre as partes, 

proceda-se o cancelamento da audiência de conciliação, instrução e 

julgamento designada para o dia 7 de junho de 2018 às 14h (MT).

Outrossim, com fulcro no princípio da cooperação, proceda-se o translado 

do acordo realizado e homologado pelo Juízo da Primeira Vara Cível desta 

Comarca nos autos n.º 20389-96.2016.811.0055 - Código n.º 231612, 

visto que o mesmo não integra a petição de fls. 137/138.

Após, encaminhe os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225978 Nr: 15015-02.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGONESE E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:OAB/MT 9.764, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO PRAZO 

DE 15 DIAS,M REGULARIZE A SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, 

JUNTANDO PROCURAÇÃO OUTORGADA POR QUEM DETEM PODERES, 

SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DA PRESENTE CARTA PRECATORIA, 

DEVENDO O ADVOGADO MANIFESTAR JUNTO AOS AUTOS DE CARTA 

PRECATORIA NUMERO 1004241-45.2018.8.11.0015 ,EM TRAMITE NA 

TERCEIRA VARA DE SINOP-*MT

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225978 Nr: 15015-02.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGONESE E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:OAB/MT 9.764, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 intimação dos advogados das partes para comparecerem ao douto juizo 

da terceira vara da comarca de Sinop-MT, referente a carta precatoria 

distribuida sob o numero 1004241-45.2018.8.11.0015, no dia 12/07/2018, 

as 13:30 horas , com a inquirição das testemunhas arroladas pela autora 

JOÃO BASSO, ADÃO BIAZÃO BASSO E REGINA CELIA VARGAS DA 

SILVA BASSO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 145089 Nr: 4750-77.2012.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DONIZETE SEMENÇATO, LUIZA RUVIO 

SEMENÇATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA AUGUSTA MOTA, JOSÉ MIRANDA DA 

COSTA, CLEODENICE CARDOSO BITENCURT DA COSTA, ESPOLIO DE 

VALENTIM RIGUETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA ´PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO DA PROCURADORA DO ESTADO ACOSTADO AS 

FLS. 272-277, BEM COMO JUNTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NA 

REFERIDA PETIÇÃO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 62610 Nr: 4118-27.2007.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SÉRGIO LUIZ MINOZZO, MARTA INEZ 

MINOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3559/MT, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:OAB/MT 

19.081-A, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11887-B/MT, 

NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656/MT, PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - 

OAB:9989, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391, SÉRVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Vistos,

Apense-se a execução a que se refere, transladando-se cópia da 

sentenças e arcórdãos prolatados nestes autos, bem como da respectiva 

certidão de transito em julgado.

Após, oportunize-se as partes manfiestação sobre eventual cumprimento 

de sentença do presente julgado no prazo de 30 dias..

Permanecendo as partes silentes e apuradas eventuais custas 

pendente,s observando-se a gratuidade deferida em favor dos 

embargantes a fls. 96-A, proceda-se o arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 159168 Nr: 7884-78.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, APARECIDO DE 

LIRA RAMOS, GILNEI LUIS RIZZARDI, MILENA KRAINOVIC RIZZARDI, 

CLAITON DA SILVA PEREIRA, ROSECLER GOULART PEREIRA, EUGENIO 

SGOBI NETO, MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS, ADRIANA MARIA 

SILVA CAVICCHIOLI SGOBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos,

Recebo os embargos opostos às fls. 265/270 que deverão ser 

processados nos próprios autos, devendo ser observado o procedimento 

ordinário, conforme prevê o artigo 700 e seguintes do Código de Processo 

Civil.

Por conseguinte, intime-se o patrono da parte embargada para apresentar 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 62237 Nr: 3775-31.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE APARECIDA FRARE, JAIRO JOSE 

DOS SANTOS AYRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249

 Autos nº: 62237.

 Vistos,

 Estando demonstrado nos autos que a parte credora empreendeu várias 

tentativas para localizar bens do devedor, entendo ser efetivamente 

possível requisitar junto à Receita Federal informações sobre a existência 

de bens em nome da parte executada, sendo entendimento pacificado em 

nosso Tribunal a possibilidade da quebra de sigilo fiscal quando exauridos, 

pelo exequente, todos os meio para a localização de bens sujeitos à 

constrição.

 Ressalto que este entendimento tem prevalecido porque o sigilo fiscal não 

constitui um direito absoluto, sendo factível sua quebra quando esta 

estiver justificada por fundadas razões e mediante autorização judicial. 

Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado acerca da matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - SIGILO FISCAL - 

QUEBRA - EXAURIMENTO DE MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS - 

POSSIBILIDADE - DECISÃO CARENTE DE ASSINATURA - RATIFICAÇÃO - 

POSSIBILIDADE - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

Cabível a quebra do sigilo fiscal da empresa-devedora quando exauridos, 

pelo exequente, todos os meios para a localização de bens sujeitos à 

constrição. É de se rejeitar a alegada nulidade de decisão carente de 

assinatura quando o magistrado que a proferiu permanece na direção do 

feito, haja vista a possibilidade dessa omissão ser, a todo o tempo, 

sanada, sem qualquer prejuízo para as partes.” (Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 45440/2003 - 

CLASSE II – 15 – COMARCA CAPITAL. Relator Des. LEÔNIDAS DUARTE 

MONTEIRO)

 Ante o exposto, autorizo a busca de informações junto à Receita Federal, 

sendo que nesta data estou requisitando via INFOJUD a última declaração 

disponível, na forma do § 1º do art. 476 da CNGC.

Como a busca restou positiva, determino que seja observada a regra do 

art. 477 da CNGC, devendo a Secretaria arquivar em pasta própria, física 

ou eletrônica, as informações prestadas pela Receita Federal, dando 

ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no processo essa 

ocorrência. Registro que, decorridos 06 (seis) meses do arquivamento 

das informações, serão elas destruídos por incineração ou processo 

equivalente.

Aguarde-se manifestação da parte exequente indicando bens à penhora 

pelo prazo de 10 dias.

Caso não haja manifestação, desde já determino a suspensão do feito, 

com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, pelo 
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prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, 

conforme art. 921, §1º, do mesmo diploma legal.

Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não basta 

novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD) determino desde já o 

arquivamento do feito com exclusão do relatório estatístico, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo 

de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 195050 Nr: 10874-71.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO VALDERRAMAS FILHO 

- OAB:19.653/OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Proceda-se a tentativa de citação por Carta com AR, observando-se todos 

os endereços obtidos nos autos, certificando-se, eventual impossibilidade 

de cumprimento caso o endereço fornecido não seja atendido pelos 

Carreios, situação na qual o autor deverá ser intimado para recolher a 

diligência no prazo legal e decorrido tal prazo deverá ser realizada 

intimação pessoal para que o autor providencie o prosseguimento do feito, 

com o recolhimento da diligência solicitada, sob pena de extinção do feito 

sem sulgamento do mérito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272511 Nr: 3056-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR PONCIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MONTAGNER - 

OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 195050 Nr: 10874-71.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO VALDERRAMAS FILHO 

- OAB:19.653/OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa 

nos sentido de intimar o Advogado da parte autora, para se querer 

impugnar a contestação apresentada pela Defensoria Pública, tendo em 

vista que a mesma foi nomeada como curador especial da parte requerida, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 25406 Nr: 1518-38.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENÍNSULA INTERNATIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FANTINATTI DE BRITO, FERNANDO 

FANTINATTI DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO BANA - 

OAB:43045/PR, JOÃO EDUARDO LOUREIRO - OAB:OAB-23863, JOSÉ 

SILVÉRIO SANTA MARIA - OAB:26.571, LEONARDO CESAR BANA - 

OAB:43043/PR, LUIS PERCI RAYSEL BISCAIA - OAB:OAB-24029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFETAR 

ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ABAIXO TRANSCRITO: 

REQUER a Vossa Excelência a INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa dos 

seus representantes legais, para que informem a localização da área a 

ser avaliada. Caso não seja possível, para procederem com o depósito do 

valor da complementação de diligências a serem realizadas para o 

cumprimento do mandado, o qual soma a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) que deverá ser depositada por meio de guia 

d i s p o n i b i l i z a d a  n o  L i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficiala 

ANA CAROLINA MOGGI SOARES para recebimento dos valores, tudo 

conforme provimento 7/2017-CGJ e portaria n.º 064/2016/DF, bem como a 

dilação de prazo para conclusão após o recebimento das diligências.

Nestes termos. Pede e espera deferimento.

Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

ANA CAROLINA MOGGI SOARES

Oficial de Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59399 Nr: 1029-93.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SONIA DAS DORES RODRIGUES, ANTONIO WAGNER 

ZAGO, MARCO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DALLA ROZA - 

OAB:11204/MT, CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - 

OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, Hudson Figeuiredo Serrou Barbosa - OAB:11370

 [...]Ante o exposto, reduzo a multa total fixada para R$ 25.000,00. 

Decorrido o prazo recursal e o prazo previsto no Provimento n.º 68/2018 

do CNJ, proceda-se o levantamento de alvará em favor do exequente 

quanto aos valores da astreintes. Outrossim, configura-se plenamente 

cabível a aplicação de honorários advocatícios em fase de cumprimento 

de sentença (REsp 1.1.34.186-RS).Assim, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para que atualize o débito concernente aos honorários 

devidos na fase de cumprimento de sentença e à condenação principal, 

indicando, inclusive, saldo remanescente em favor do executado, 

oportunizando-se manifestação das partes, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Na ausência de impugnação aos cálculos, proceda-se o levantamento 

de valores concernentes às respectivas partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 149331 Nr: 9290-71.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DAS DORES RODRIGUES, ANTONIO WAGNER 

ZAGO, MARCO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT, MARCOS ANTONIO DE MELLO - OAB:11.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, LUZIA ANGELICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 9.802

 Vistos,
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Proceda-se o levantamento dos valores vinculados aos autos em favor do 

exequente, atentando-se aos dados bancários fornecidos e aos poderes 

outorgados na procuração.

Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Posteriormente, encaminhe os autos conclusos para extinção da ação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2350 Nr: 523-69.1997.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R2 AGRICOLA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN EVARISTO PRAETÓRIUS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - 

OAB:5897-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 Vistos.

Preenchidos os requisitos legais, homologo a renúncia do patrono do 

executado à fl. 505/506.

Proceda-se com o desentranhamento das petições de fls. 426/427, 

430/447 e 505/506, nos termos requerido pelo patrono renunciante, 

contudo, mantenha-se arquivado em pasta própria.

Oficie-se ao Juízo da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT solicitando 

informações sobre o cumprimento da missiva de avaliação (código 93282).

Visando instruir o pedido de fls. 521, intime-se o exequente R2 Agrícola 

Ltda., para instruir o pedido com o cálculo atualizado do débito perseguido.

Apresentado o cálculo atualizado e recebidas as informações no juízo 

deprecado, voltem-me concluso para análise do pedido de fl. 521 e demais 

providências.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153060 Nr: 1732-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR INTROVINI ZANATTA, CAROLINA VITORIA DE 

CASTRO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELVA BIFF DIAVAN, NILTON JOSÉ LONDERO, 

ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT, MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - 

OAB:13.801/MT, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4410/MT, 

MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 10.875, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NOS 

AUTOS O ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA NILTON JOSÉ LONDERO, 

SENDO QUE A CORRESPONDENDIA EXPEDIDA PARA A INTIMAÇÃO DO 

MESMO FOI DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO 

DESCONHECIDO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144658 Nr: 4278-76.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZAR AGRICULTURA DE PRECISÃO E 

REFLORESTAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI NICODEMUS RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 Vistos etc.,

Tendo em vista a inércia do exequente desde 29/11/2017, e diante da 

nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, suspenda-se o 

feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 

ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo 

de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279924 Nr: 8948-50.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNILSON BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ARRAIS DE CARVALHO - 

OAB:15109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ARRAIS DE 

CARVALHO - OAB:15109

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, não foi juntado cópia do(s) comprovante(s) de 

pagamento(s) da(s) conta(s) indicada(s) pela parte autora sendo certo 

que os documentos de fl. 88/91, não elucida qual o vínculo entre as 

partes, sendo certo que somente a indicação de que aderiu/ativou uma ou 

diversas contas da denominada pirâmide, por si só, não comprova a 

relação contratual com a requerida.

Assim, deverá a parte autora apresentar nos autos documento idôneo 

(exemplo: boleto bancário pago, e-mail enviado à empresa juntamente com 

o comprovante de pagamento, extrato de conta bancária para os casos de 

pagamento via débito automático ou internet bank, etc.,) que comprove a 

efetivação do pagamento à empresa requerida das contas adquiridas.

Isto porque, não obstante toda gama de proteção que se destina ao 

consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, artigo 5º, 

XXXII e 170, inciso V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de 

prova, de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua 

sustentação.

Outrossim, a adesão/ativação de, em tese, de contas da denominada 

pirâmide pelo autor fornece indícios de que o mesmo possui condições de 

arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e/ou da 

família.

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

colacione aos autos comprovante(s) de pagamento(s) da(s) conta(s) 

indicada(s) e comprove que não possui condições de arcar com as 

custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, na forma da 

lei, sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278690 Nr: 7994-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MATIAS FILHO SUPERMERCADO 

BOM LAR EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Conforme certificado à fl. 28, não há notícias nos autos do pagamento de 

custas referente os emolumentos da distribuição e contadoria, nos termos 

do Provimento n. 08/2002/CM, bem como das custas processuais e taxa 

judiciária.

Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte requerente para realizar o pagamento das custas relativas ao 
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FUNAJURIS, conforme Provimento 41/2013-CGJ, emitida no site 

www.tjmt.jus.br, em guia própria, bem como custas referentes aos 

emolumentos da distribuição e contadoria nos termos do Provimento n. 

08/2002/CM, no valor de 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) a 

ser depositada na própria conta do contador, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279176 Nr: 8382-04.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO NORTÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABG TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan de Almeida Pinheiro da 

Silva - OAB:RO/7495, DAIANE GOMES BEZERRA - OAB:7918, Mirelly 

Vieira Macedo de Almeida - OAB:RO/5174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Posto Nortão Ltda. em 

desfavor de ABG Transporte Rodoviário de Cargas Ltda. ME, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 04 de julho de 2018, às 14h00min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139499 Nr: 9970-90.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VILMAR EMERICH, BEATRIZ 

MARCELINO PIRES EMERICK, HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA 

AMERICO EMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inicialmente, colaciono aos autos cópia integral do acórdão proferido nos 

autos de embargos à execução n.º 306-64.2013.811.0055 – Código n.º 

151713, bem como da respectiva certidão de trânsito em julgado que 

seguem anexos a presente decisão.

Outrossim, uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

estabelece como prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do 

CPC, possibilita a utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em 

depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via 

BACENJUD postulado pelo exequente a fl. 171 em desfavor dos 

executados, no valor da última atualização nos autos (fls. 172/184), a qual 

restou parcialmente frutífera, consoante extrato anexo.

Desse modo, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 

(cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, se for o 

caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou 

excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Decorrido o prazo sem contraposições, proceda-se o levantamento de 

alvará em favor do exequente, intimando-o, posteriormente, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Considerando que a penhora não é capaz de garantir a integralidade do 

débito, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, com a indicação de bens penhoráveis.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 251692 Nr: 18078-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE RODRIGUES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO 

MAZZETO - OAB:23326/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 [...]Posto isto, em razão da interposição do recurso e pela não 

apresentação do pedido principal, revogo a medida liminar concedida e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, com fulcro do 

artigo 485, inciso IV c/c artigo 303, § 2º, ambos do Código de Processo 

Civil.Em homenagem ao princípio da causalidade, condeno a requerente a 

efetuar o pagamento das custas processuais e honorários 

sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

contudo, restando suspenso devido a gratuidade da justiça deferida em fl. 

18.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias 

impugnativas, arquive-se, nos termos do artigo 456, §1º, da CNGC.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273477 Nr: 3818-79.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANADIR TRINDADE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante a notícia de falecimento da requerida e o requerimento de 

substituição processual do polo passivo, cite-se Marli A. da Silva, a 

herdeira localizada pelo Oficial de Justiça à fl. 113, no endereço indicado à 

fl. 126, para que se habilite nos autos, informando, inclusive, eventual 

abertura de inventário/arrolamento de bens e sua qualificação.

No mais prossiga o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 264230 Nr: 27851-70.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON ANTONIO DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOEL GOMES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT18.303, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Autos nº: 27851-70.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 264230.

 Vistos etc.

1) RECEBO o recurso interposto às fls. 192, nos termos do art. 593, inc. I 

c/c art. 600, ambos do CPP.

 2) ABRA-SE VISTA dos autos à parte apelante para oferecimento das 

razões, no prazo de oito (08) dias e, aportando aos autos, no mesmo 

prazo, ABRA-SE VISTA à parte apelada para contra-arrazoar.

3) Após, REMETAM-SE os autos à superior instância, na forma do artigo 

601 do Código de Processo Penal.

4) Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no artigo 346 

da CNGC.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 18 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 254753 Nr: 20462-34.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) HOMOLOGO, para 

que surtam os jurídicos e legais efeitos, a desistência de oitiva das 

testemunhas Cícero Lagoa, Mezaque Pereira da Silva e Alcides Tavares 

de Andrade externada pela Defesa nesta oportunidade. 2) HOMOLOGO, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, a desistência de oitiva das 

testemunhas Genoveva Valeriana de Jesus e João Carlos Moreira da 

Silva, externada pelo Ministério Público nesta oportunidade. 3) 

Considerando que o Ministério Público desistiu das oitivas das 

testemunhas Genoveva Valeriana de Jesus e João Carlos Moreira da 

Silva, OFICIE-SE aos Juízos das Comarcas de Arenápolis/MT e Barra do 

Bugres/MT, solicitando as devoluções das precatórias expedidas, 

respectivamente, para as oitivas das testemunhas mencionadas, 

independentemente de cumprimento. 4) DECLARO ENCERRADA a 

instrução processual. ABRA-SE VISTA ao Ministério Público e, em 

seguida, à Defesa técnica, para apresentação de memoriais escritos, pelo 

prazo de cinco (05) dias, cada. 5) Após cumprido o item anterior, façam 

os autos CONCLUSOS para prolação de sentença. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 266558 Nr: 29516-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Autos nº: 29516-24.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 266558.

Vistos etc.

1) Pelo teor do pleito defensivo acostado às fls. 148, verifica-se que a 

Defesa informou não saber do atual paradeiro da testemunha Lívia Zavão 

Zanetti e pugnou por sua substituição pela oitiva da Sra. Roseilda Pereira 

Frazão. Cabe assinalar, no ponto, que os artigos 397 e 405 do CPP 

expressamente autorizavam a substituição de testemunhas nos 

procedimentos penais.

 Não obstante a alteração substancial que a Lei nº 11.719/2008 introduziu 

no conteúdo de mencionadas regras legais, impende reconhecer que 

ainda subsiste a possibilidade jurídico-processual de a parte requerer 

mencionada substituição, fazendo-o, agora, com apoio em base normativa 

fundada no art. 408 do CPC, aplicável, por analogia, aos procedimentos 

penais, ex vi do art. 3º do CPP.

 Isso significa, portanto, que hoje, a despeito da ausência de norma 

processual penal específica, a substituição de testemunha, no processo 

penal, pode legitimamente ocorrer quando esta (a) falecer, (b) não se 

achar em condições de depor em razão de enfermidade ou (c) não mais 

for encontrada pelo Oficial de Justiça em virtude de mudança de 

endereço. Por tais razões, DEFIRO o pedido de substituição da testemunha 

da defesa formulado às fls. 148 e DETERMINO a INTIMAÇÃO da Sra. 

Roseilda Pereira Frazão, no endereço ali fornecido, para comparecer à 

audiência designada às fls. 130 para o fim de ser ouvida, sob as penas da 

lei.

2) Ademais, sem prejuízo da deliberação exarada no item “1”, INTIME-SE a 

Defesa técnica para que se manifeste, no prazo de cinco (05) dias, 

acerca do teor da certidão de fls. 154, sob pena de preclusão.

 3) Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 28 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 199214 Nr: 14200-39.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN 

- OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) DECLARO 

ENCERRADA a instrução processual. ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público e, em seguida, à Defesa, para apresentação de memoriais 

escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, cada. 2) Após cumprido o item 

anterior, façam os autos CONCLUSOS para prolação de sentença. 

CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 211473 Nr: 3185-39.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENI PARECIS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) HOMOLOGO, para 

que surtam os jurídicos e legais efeitos, a desistência de oitiva da 

informante Lusmar Gomes da Rocha, externada pela Defesa nesta 

oportunidade. 2) DECLARO ENCERRADA a instrução processual. 

ABRA-SE VISTA ao Ministério Público e, em seguida, à Defensoria Pública, 

para apresentação de memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, 

cada. 3) Após cumprido o item anterior, façam os autos CONCLUSOS para 

prolação de sentença. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 177632 Nr: 19695-98.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON AVELINO AZOMAECE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILMA APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 Autos nº: 19695-98.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 177632.

Vistos etc.

1. Compulsando com acuidade os argumentos apresentados pela defesa 

técnica do réu Jeferson Avelino Azomaece às fls. 49/53, constato que, a 

priori, se confundem com eventual tese de mérito a ser apresenta no 

momento oportuno.

 2. Ademais, entendo que durante a instrução probatória, poderão ser 

reunidos elementos convincentes a demonstrar ou não a incidência dos 

institutos vindicados pela defesa, quais sejam, estado de necessidade e 

erro de proibição.

3. Outrossim, emanam dos autos indícios suficientes de autoria e provas 

da materialidade para o efetivo prosseguimento da demanda, bem como, a 

denúncia apresentada se encontra em harmonia com o artigo 41 do CPP, 

razão pela qual, em consonância com a manifestação do Parquet (fls. 

59/61 verso), REJEITO os referidos argumentos, devendo o processo 

prosseguir em seus ulteriores termos.

4. Não bastasse isso, impende salientar que o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, 

decidiu que eventual recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de 

caráter decisório, não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 
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PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

5. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 49/53) não configuram nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de julho 

de 2018, às 14h40min.

6. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 7. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 05 verso) e na resposta (fls. 53).

7.1 REQUISITEM-SE, junto ao Comando respectivo, a testemunha militar, 

para comparecerem à audiência supra designada.

7.2 Tratando-se de testemunha servidor público (investigador de polícia), 

COMUNIQUE-SE ao chefe da repartição a que servir, na forma do art. 221, 

§ 1º, do CPP.

8. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Advogada do réu.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 20 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLOREMI QUIRINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono para que 

dentro do prazo, cumpra a determinação contida no r.despacho a seguir 

transcrito: "VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte 

reclamante, no prazo de 15 (quinze dias), emendar ainicial para juntar aos 

autos comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa que consta 

do comprovante de endereço juntado no Id 13440758, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE RODRIGUES LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000498-04.2018.8.11.0055 Autora: Rosiane Rodrigues Lacerda 

Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré, por 

uma dívida no valor de R$ 152,92 (cento e cinquenta e dois reais e 

noventa e dois centavos), como prova a certidão de restrição anexa aos 

autos. Todavia, afirma peremptoriamente a autora que desconhece a 

dívida em questão por não ter contratado o serviço prestado pela ré, 

razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores seria 

indevida e, consequentemente, teria causado danos de ordem moral. A ré, 

ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a autora não 

promoveu os pagamentos decorrentes do serviço contratado. Neste caso, 

havendo a negativa de contratação após o cancelamento, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos 

autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a 

contratação pela autora dos serviços citados, a responsabilidade por 

eventual fraude perpetrada por terceiros, a negativação decorrente da 

cobrança dos serviços e as consequências daí advindas. Neste cotejo, 

reputo assistir parcial razão a autora. A ré, em sua defesa, nenhum 

contrato ou documento apresenta justificando os débitos cobrados e os 
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serviços que afirma ter fornecido. Inclusive, as telas sistêmicas 

apresentadas estão ilegíveis, fato que impede a aferição de dados do 

suposto contratante. Portanto, inexistente fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito alegado pela autora resta demonstrado que inexiste 

relação jurídica base, bem como a possível ocorrência de fraude 

perpetrada por terceiro. Assim, a responsabilidade pelos danos ocorridos 

deste ato é da empresa ré, tanto por ser objetiva a responsabilidade do 

fornecedor (cf. art. 14 do CDC[5]), quanto por lhe ser inerente o risco do 

negócio. Neste sentido é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso, in verbis: [...] 1. A responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 

3º), nos casos de fraude perpetrada por terceiros, é interpretada de 

maneira objetiva, pois incumbia à empresa se cercar de todos os meios 

necessários para averiguação da veracidade dos documentos 

apresentados no ato da contratação, de modo que, se não toma as 

devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, responde pelo 

serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos danos causados à 

terceiro. 2. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado 

com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como das circunstâncias da causa, em especial a inscrição indevida do 

autor no órgão de restrição ao crédito. (Ap 114384/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, 

Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo nosso). [...] Descurando-se o 

estabelecimento comercial das cautelas necessárias à realização de 

venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos decorrentes de 

fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não comprovou ter 

agido com a diligência devida para regularidade da negociação, deverá 

assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, 

Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). Não há falar em fato de 

terceiro no presente caso, enquanto excludente de responsabilidade, 

porque a falta de cautela da ré ao proporcionar a contratação em nome da 

autora por terceiro fraudador concorreu diretamente para a inclusão 

indevida no cadastro de inadimplentes. Portanto, necessária é a 

declaração de inexistência da relação jurídica discutida nos autos. Por fim, 

não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Neste sentido é o entendimento 

do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN 

RE IPSA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Esta eg. Corte pacificou o entendimento de que a inscrição ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro negativo de 

crédito configura, por si só, dano in re ipsa, o que implica 

responsabilização por danos morais. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem 

concluiu que o nome do autor foi mantido indevidamente no cadastro de 

inadimplentes. Rever essa conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos 

inexistentes no original). Logo, comprovada que a inscrição no cadastro 

de inadimplentes foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputo assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração 

da prática ilícita. No que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos 

de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de 

responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, 

portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o 

posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial 

para: a) Declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu 

lastro a inclusão da autora no cadastro de inadimplentes, e, por 

consequência, declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste; 

b) Determinar que a empresa ré promova a exclusão do nome da autora 

do cadastro de inadimplentes (em relação ao contrato discutido nos 

presentes autos); c) Condenar a ré ao pagamento a autora do valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, pela negativação 

indevida, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso – data da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 25 de maio de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, 25 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Neste sentido, mutatis mutandis, é o 

entendimento do E. STJ: “1. A responsabilidade do fornecedor é 

interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ele não 

se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, 

pois emitiu crédito a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do 

usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes. [...] 

(AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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Autos n. 1000305-86.2018.8.11.0055 Autora: Leonice Ribeiro de Sousa 

Ré: Banco Bradesco Cartões S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 176 de 823



projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de incompetência 

absoluta suscitada, considerando ser despicienda a produção de prova 

pericial para o deslinde do caso em epígrafe, especialmente porque as 

assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] 

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, e inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da 

empresa ré por uma dívida no total de R$ 135,70 (cento e trinta e cinco 

reais e setenta e centavos), como prova a certidão de restrição anexa 

aos autos (cf. ID n. 11756645). Todavia, a autora afirma peremptoriamente 

que desconhece a dívida em questão, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores seria indevida e, consequentemente, 

implicaria em danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a 

negativação foi devida, vez que a autora não realizou os pagamentos 

decorrentes dos serviços bancários contratados. Neste caso, havendo a 

negativa de contratação (ou desconhecimento de débitos), cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à 

contestação em ID n. 12851290 e ss.) a realização do negócio jurídico 

juntando cópia de termo de adesão devidamente assinado pela autora – 

assinatura idêntica a dos documentos juntados com petitório inicial, 

frise-se. Neste ponto, reitera-se a desnecessidade da produção de prova 

pericial para verificação das assinaturas constante no instrumento 

particular e documentos juntados com a petição inicial porque são 

visivelmente semelhantes. Assim, é preciso reconhecer que a ré 

demonstrou que a autora contratou os serviços ofertados, porém 

quedou-se inadimplente. Portanto, as alegações de inexistência de 

contratação (ou desconhecimento de débitos) se mostram inverossímeis. 

Diante disso, entendo ser o arcabouço probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. O que 

implica dizer que inexiste fraude perpetrada por terceiro no presente caso, 

bem como ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, 

restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se 

mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. A prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da autora, na 

forma do art. 373, I do CPC. E, por não ter sido juntado aos autos 

comprovante de pagamento do débito inscrito, legítima se mostra a 

cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as 

regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre 

usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se 

aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Por fim, ainda, 

analisando as provas trazidas pela autora e as provas trazidas pela ré, 

resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da 

parte autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 

do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 

de maio de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

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

Serra/MT, 24 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDJANIO TEOTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 177 de 823



Autos n. 1000504-11.2018.8.11.0055 Autor: Edjanio Teotonio da Silva Ré: 

Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A autora narra que foi negativada em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré por uma dívida total no valor de R$ 482,57 

(quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), 

conforme certidão anexa à inicial (cf. ID n. 11975454). Contudo, afirma que 

não possui esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma que 

a dívida é inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparado 

em dano moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito 

apontado no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, 

cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da 

autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de 

prova negativa. A ré, em sua contestação, afirma que a inscrição é hígida 

e que não existem os pressupostos para indenização no presente caso, 

porém não junta nenhum documento comprovando tal fato. Analisando o 

acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do 

ônus probatório in casu, resta controversa a contratação pela autora dos 

serviços citados, a responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros, 

a negativação decorrente da cobrança dos serviços e as consequências 

daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão a autora. A ré, em 

sua defesa, nenhum contrato ou documento apresenta justificando os 

débitos cobrados e os serviços que afirma ter fornecido, sequer junta 

telas sistêmicas que poderiam indicar a citada contratação. Portanto, na 

forma do art. 373, II do CPC, é inequívoco que a contratação em questão 

se mediante fraude perpetrada por terceiro. Assim, a responsabilidade 

pelos danos ocorridos deste ato é da empresa ré, tanto por ser objetiva a 

responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do CDC[5]), quanto por lhe ser 

inerente o risco do negócio. Neste sentido é o posicionamento do E. 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in verbis: [...] 1. A responsabilidade do 

fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos de fraude perpetrada por terceiros, 

é interpretada de maneira objetiva, pois incumbia à empresa se cercar de 

todos os meios necessários para averiguação da veracidade dos 

documentos apresentados no ato da contratação, de modo que, se não 

toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, 

responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos 

danos causados à terceiro. 2. O quantum da indenização por danos 

morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a 

inscrição indevida do autor no órgão de restrição ao crédito. (Ap 

114384/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo 

nosso). [...] Descurando-se o estabelecimento comercial das cautelas 

necessárias à realização de venda mediante cartão de crédito, responde 

pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. Se o 

comerciante não comprovou ter agido com a diligência devida para 

regularidade da negociação, deverá assumir o risco do negócio. (Ap 

102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo 

nosso). Não há falar em fato de terceiro no presente caso, enquanto 

excludente de responsabilidade, porque a falta de cautela da ré ao 

proporcionar a contratação em nome do autor por terceiro fraudador 

concorreu diretamente para a ocorrência do fato danoso. Assim, tenho 

que seu agir negligente ocasionou, mesmo que de forma concorrente, 

danos de ordem moral. Neste sentido, mutatis mutandis, é o entendimento 

da Turma Recursal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

conforme julgado abaixo colacionado: DANO MORAL - RECURSO 

TEMPESTIVO - COBRANÇA INDEVIDA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE TV A CABO - TERCEIRA PESSOA - INEXISTÊNCIA DA 

RELAÇÃO JURÍDICA - RISCO DA ATIVIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

1 - O recurso foi apresentado tempestivamente. Afastada a alegação 

preliminar de intempestividade. 2 - A empresa prestadora de serviço de TV 

a cabo pratica ato ilícito indenizável por não proceder com a devida 

cautela na análise dos dados cadastrais para instalação do serviço de TV 

a cabo, acarretando a cobrança de pessoa que não contratou. A 

cobrança indevida do recorrido por fato de terceiro que teve seu nome 

utilizado para aquisição de serviços de TV a cabo, gera, por si só, para o 

ofensor, a obrigação de reparar os danos morais daí advindos, cujo valor 

deve ser fixado de acordo com a gravidade da lesão e a extensão do 

dano. 3 - Recurso conhecido e não provido. (RI 253/2009, DR. YALE 

SABO MENDES, 1ª TURMA RECURSAL, Julgado em 16/12/2009, Publicado 

no DJE 18/01/2010) (grifo nosso). Portanto, considerando ser a ré 

responsável pela da negativação da autora, mormente porque a ela 

competia o dever de cautela quanto aos seus negócios, necessário é que 

os danos advindos desta negligência sejam devidamente reparados. Por 

fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Neste sentido é o entendimento 

do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN 

RE IPSA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Esta eg. Corte pacificou o entendimento de que a inscrição ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro negativo de 

crédito configura, por si só, dano in re ipsa, o que implica 

responsabilização por danos morais. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem 

concluiu que o nome do autor foi mantido indevidamente no cadastro de 

inadimplentes. Rever essa conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos 

inexistentes no original). Logo, comprovada que a inscrição no cadastro 

de inadimplentes foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputo assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Consigna-se que o autor 
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possui inscrição posterior no cadastro de inadimplentes. Neste contexto, 

embora seja inaplicável a súmula n. 385 do STJ à espécie – ante a 

inexistência de inscrições preexistentes –, é preciso ponderar que o abalo 

ao patrimônio moral se deu em menor escala, por se tratar de devedora 

contumaz. Esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No que tange a notificação 

prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar 

que esta é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar a 

inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a inclusão do 

autor no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, declarar 

inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste; b) Determinar que a 

empresa ré promova a exclusão do nome do autor do cadastro de 

inadimplentes (em relação ao contrato discutido nos presentes autos); c) 

Condenar a ré ao pagamento ao autor do valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de danos morais, pela negativação indevida, com juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data 

da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, 

a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 24 de maio de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Neste sentido, mutatis mutandis, é o entendimento do E. 

STJ: “1. A responsabilidade do fornecedor é interpretada de forma 

objetiva, até porque ficou configurado que ele não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito a 

terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou 

na sua inclusão em cadastro de inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 

658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS GASPAR DE NOVAES REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000503-26.2018.8.11.0055 Autor: Vinicius Gaspar de Novaes 

Reis Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da ré, por 

uma dívida no valor de 171,14 (cento e setenta e um reais e quatorze 

centavos), como prova a certidão de restrição anexa aos autos. Todavia, 

afirma peremptoriamente o autor que desconhece a dívida em questão por 

não ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão 

de seu nome no cadastro de devedores seria indevida e, 

consequentemente, teria causado danos de ordem moral. A ré, ao seu 

turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a autora não 

promoveu os pagamentos decorrentes do serviço contratado. Neste caso, 

havendo a negativa de contratação após o cancelamento, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos 

autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a 

contratação pelo autor dos serviços citados, a responsabilidade por 

eventual fraude perpetrada por terceiros, a negativação decorrente da 

cobrança dos serviços e as consequências daí advindas. Neste cotejo, 

reputo assistir parcial razão ao autor. A ré, em sua defesa, nenhum 

contrato ou documento apresenta justificando os débitos cobrados e os 

serviços que afirma ter fornecido. Inclusive, as telas sistêmicas 

apresentadas estão ilegíveis, fato que impede a aferição de dados do 

suposto contratante. Portanto, inexistente fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito alegado pelo autor resta demonstrado que inexiste 

relação jurídica base, bem como a possível ocorrência de fraude 

perpetrada por terceiro. Assim, a responsabilidade pelos danos ocorridos 

deste ato é da empresa ré, tanto por ser objetiva a responsabilidade do 

fornecedor (cf. art. 14 do CDC[5]), quanto por lhe ser inerente o risco do 

negócio. Neste sentido é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso, in verbis: [...] 1. A responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 

3º), nos casos de fraude perpetrada por terceiros, é interpretada de 

maneira objetiva, pois incumbia à empresa se cercar de todos os meios 

necessários para averiguação da veracidade dos documentos 

apresentados no ato da contratação, de modo que, se não toma as 

devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, responde pelo 

serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos danos causados à 

terceiro. 2. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado 

com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como das circunstâncias da causa, em especial a inscrição indevida do 

autor no órgão de restrição ao crédito. (Ap 114384/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 179 de 823



Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo nosso). [...] Descurando-se o 

estabelecimento comercial das cautelas necessárias à realização de 

venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos decorrentes de 

fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não comprovou ter 

agido com a diligência devida para regularidade da negociação, deverá 

assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, 

Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). Não há falar em fato de 

terceiro no presente caso, enquanto excludente de responsabilidade, 

porque a falta de cautela da ré ao proporcionar a contratação em nome do 

autor por terceiro fraudador concorreu diretamente para a inclusão 

indevida no cadastro de inadimplentes. Portanto, necessária é a 

declaração de inexistência da relação jurídica discutida nos autos. Por fim, 

não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Neste sentido é o entendimento 

do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN 

RE IPSA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Esta eg. Corte pacificou o entendimento de que a inscrição ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro negativo de 

crédito configura, por si só, dano in re ipsa, o que implica 

responsabilização por danos morais. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem 

concluiu que o nome do autor foi mantido indevidamente no cadastro de 

inadimplentes. Rever essa conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos 

inexistentes no original). Logo, comprovada que a inscrição no cadastro 

de inadimplentes foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputo assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do 

autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. No que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de responsabilidade 

dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto foge da 

alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado 

do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial 

para: a) Declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu 

lastro a inclusão do autor no cadastro de inadimplentes, e, por 

consequência, declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste; 

b) Determinar que a empresa ré promova a exclusão do nome do autor do 

cadastro de inadimplentes (em relação ao contrato discutido nos 

presentes autos); c) Condenar a ré ao pagamento ao autor do valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, pela negativação 

indevida, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso – data da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 de maio de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, 24 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Neste sentido, mutatis mutandis, é o 

entendimento do E. STJ: “1. A responsabilidade do fornecedor é 

interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ele não 

se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, 

pois emitiu crédito a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do 

usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes. [...] 

(AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010850-04.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO OAB - MT0010755A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8010850-04.2015.8.11.0055 Exequente: LUIZ GOMES DA SILVA 

Executado: MONACO MOTOS PROJETO DE SENTENÇA RELATÓRIO 

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO formulado por MONACO MOTOS 

nos autos do cumprimento de sentença em que LUIZ GOMES DA SILVA 

promove nos presentes autos, aduzindo excesso de execução na quantia 

de R$ 3.692,06 (três mil seiscentos e noventa e dois reais e seis 

centavos). Assim, demonstrou através de planilha que a quantia exata 

para liquidação da sentença perfazia a monta de R$ 7.265,42 (sete mil 

duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). O 

embargado manifestou concordando com os embargos apresentados pelo 

embargante. No mais, dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 

da Lei 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a matéria discutida é 

eminentemente de direito e dispensa maiores ilações. Assim sendo, com 

fulcro no art. 920, do Código de Processo Civil, cabível o julgamento 

antecipado do pedido. Compulsando os autos, estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo 

bem como as condições da ação e não havendo preliminares a apreciar, 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Tendo em vista a 

anuência da parte embargada quanto ao calculo apresentado pelo 

embargante, tem-se que o cálculo apresentado pelo embargante está em 

conformidade com a decisão proferida nos autos. Desta forma, entendo 

que deve ser acolhido e julgado PROCEDENTE os embargos apresentado 

pela parte embargante para fins de reconhecer excesso na execução da 

importância de R$ 3.692,06 (três mil seiscentos e noventa e dois reais e 

seis centavos). DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, e por tudo que dos autos 

consta, OPINO PELA PROCEDÊNCIA da Impugnação apresentada pelo 

executado para fins de declarar o excesso de execução na importância 

de R$ 3.692,06 (três mil seiscentos e noventa e dois reais e seis 
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centavos), declarando como devido a título de cumprimento de sentença o 

montante de R$ 7.265,42 (sete mil duzentos e sessenta e cinco reais e 

quarenta e dois centavos). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 23 de maio de 2018. KARLA PALOMA BUSATO 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

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

Serra/MT, 23 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA EVELLIM DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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Autos n. 1000491-12.2018.8.11.0055 Autora: Luciana Evellim de Araújo 

Ré: Ativos S/A Cia Securitizadora Créditos Financeiros PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A autora narra que foi negativada em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 469,91 

(quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos), em 03 

de maio de 2015, conforme certidão anexa à inicial (ID n. 11947647). 

Contudo, afirma que não possui esse débito, pois não o contratou. Neste 

contexto, afirma que a dívida é inexistente e a negativação é indevida, 

devendo ser reparada pelos danos morais sofridos no importe de dez mil 

reais. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado 

no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, cabe à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome do autor, nos 

termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. A ré, em sua contestação, afirma que adquiriu o crédito inscrito 

no cadastro de inadimplentes do Banco do Brasil, para tanto junta 

declaração de cessão de crédito emitida pela sociedade de economia 

mista citada. Desse modo, ilustra que a inscrição é devida e inexiste dever 

de compensar in casu. Analisando o acima narrado, bem como a prova 

produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta 

controversa a contratação pela autora dos serviços citados, a 

responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros, a negativação 

decorrente da cobrança dos serviços e as consequências daí advindas. 

Neste cotejo, reputo não assistir razão a autora. Com efeito, a ré 

demonstra nos autos a realização do negócio jurídico, juntando termo de 

cessão de crédito que, de forma indiciária, comprova que a autora 

contratou financiamento (CDC – empréstimo BB Salário n, 841841796), 

crédito inadimplido e, posteriormente, cedido a empresa ré. Neste 

contexto, as provas juntadas pela ré constituem método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Por tal razão, com fulcro o art. 6º da Lei 9.099/95, reconhece-se 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, bem como 

inexistente fraude perpetrada por terceiro no presente caso, restando 

apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida 

ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela 

autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da autora, na 

forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido, 

mutatis mutandis, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, resta demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes. Assim, conclui-se que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. De mais a 

mais, é oportuno salientar que existia inscrição preexistente por 

inadimplemento à época da inscrição da autora no cadastro de 

inadimplentes pela ré (cf. extrato juntado pela ré em ID n. 13071223). 

Neste caso incide o entendimento sumulado do Superior Tribunal de 

Justiça abaixo transcrito: Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. É justamente neste sentido o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, vejamos: [...] Além disso, em se 

tratando de devedor contumaz, negativado com vários registros de 

dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula nº 385 do STJ: “Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado direito ao 

cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 

26/11/2014) (grifo nosso). [...] A Súmula n. 385 do STJ - Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento - não tem aplicabilidade quando o outro apontamento 

restritivo em nome do autor é posterior. [...] (Ap 24196/2017, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) (grifo nosso). Neste contexto, 

inexistiria direito a compensação por danos morais no presente caso, 

embora houvesse direito ao cancelamento da inscrição, se comprovada a 

inexistência da contratação – o que não é a situação dos autos, frise-se. 

3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido do autor, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 
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Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 24 de maio de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, 24 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SOUZA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000459-07.2018.8.11.0055 Autor: Gilberto Souza do Carmo Ré: 

Telefônica S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da empresa 

ré por uma dívida total no valor de R$ 205,42 (duzentos e cinco reais e 

quarenta e dois centavos), como prova a certidão de restrição anexa aos 

autos (cf. ID n. 11915332). Todavia, afirma peremptoriamente o autor que 

desconhece a dívida em questão, razão pela qual a inclusão de seu nome 

no cadastro de devedores seria indevida e, consequentemente, implicaria 

em danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi 

devida, vez que o autor não promoveu os pagamentos decorrentes do 

contrato de prestação de serviços firmados entre as partes. Neste caso, 

havendo a negativa de contratação (ou desconhecimento de débitos), 

cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as 

partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção 

de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra a realização do negócio 

jurídico juntando cópia do contrato de adesão devidamente assinado pelo 

autor (cf. ID n. 13063101) – assinatura idêntica a dos documentos 

juntados com petitório inicial, frise-se. Neste ponto é importante asseverar 

ser despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do caso em 

epígrafe porque as assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato 

Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, 

pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. 

Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Portanto, é preciso reconhecer que a ré 

demonstrou que o autor contratou seus serviços, porém quedou-se 

inadimplente. Bem como demonstrou a origem dos débitos (débitos 

oriundos do serviço de telefônica móvel). Assim, as alegações de 

inexistência de contratação (ou desconhecimento de débitos) se mostram 

inverossímeis. Diante do exposto, entendo ser o arcabouço probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. O que implica dizer que inexiste fraude perpetrada por terceiro no 

presente caso, bem como ser incontroverso e existente o negócio jurídico 

em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada 

pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do 

débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos 

pendentes constituído pelo autor nesses autos, conclui-se que a ré agiu 

em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus do autor, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

comprovante de pagamento em relação ao débito inscrito, legitima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). No que tange 

a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é 

oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) Por fim, ainda, analisando as provas trazidas 

pelo autor e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de 

má fé daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da verdade 

dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Ademais, opino 

por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condeno ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 
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processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 de maio de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] ENUNCIADO 136 – 

O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação 

ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização 

nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MARCOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

 

VISTOS. A inicial necessita ser emendada. Com efeito, o reclamante 

requer a declaração de inexistência de débito no importe de R$ 30.000,00 

e indenização por danos morais estimados em R$ 15.000,00, valores que, 

de acordo com o disposto no art. 292, VI, do CPC de 2015, ultrapassam o 

limite previsto no art. 3º, I, da Lei 9.099/95. Assim, faculto à parte 

reclamante a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

esclarecer se pretende renunciar o excedente ao limite legal para 

processamento no Juizado Especial, sob pena de indeferimento da petição 

inicial (CPC, 320 e 321 ). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 29 

de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAFA FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000015-71.2018.8.11.0055 Autor: Josafá Farias da Silva Réu: 

Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de ausência de 

interesse de agir suscitada pela ré porque não é necessário requerimento 

administrativo como pressuposto objetivo do citado direito, salvo exceções 

definidas na Constituição da República e entendimentos jurisprudenciais 

pontuais. Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça de forma 

desarrazoada, o que violaria o art. 5º, inc. XXXV da CRFB. De mais a mais, 

verifico que a parte autora não compareceu na audiência de conciliação 

(cf. ID n. 13248164), embora tenha sido intimada para tanto. Todavia, 

considerando que há contestação juntada aos autos, e documentação 

farta e suficiente para análise do mérito, necessário julgar o pedido do 

autor antecipadamente, considerando a desnecessidade de produção de 

outras provas, na forma do art. 355, I do CPC. Outrossim, presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superada a preliminar suscitada, inexistindo nulidades 

a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe 

resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da 

Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos que o autor foi 

negativado por ordem da empresa ré por uma dívida no valor de R$ 487,66 

(quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), como 

prova a certidão de restrição anexa aos autos (cf. ID n. 11288768). 

Todavia, o autor afirma peremptoriamente que desconhece a dívida em 

questão, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de 

devedores seria indevida e, consequentemente, implicaria em danos de 

ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a autora não promoveu os pagamentos decorrentes do contrato de 

prestação de serviços firmados entre as partes. Neste caso, havendo a 

negativa de contratação (ou desconhecimento de débitos), cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. ID n. 12174452) a 

realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato de prestação de 

serviços devidamente assinado pelo autor – assinatura semelhante a dos 

documentos juntados com petitório inicial, frise-se. Inclusive, junta aos 

autos cópia da carteira de identidade do autor e cópia das faturas com 

detalhamento dos serviços prestados. Sublinho, neste ponto, a 

desnecessidade de produção de prova pericial para analisar a 

equivalência das assinaturas constantes nos documentos arrolados na 

inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas são 

semelhantes a olho nu. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade 

dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência 

da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias 

constantes dos autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” 

(RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de 

defesa quando é desnecessária a perícia para análise de assinatura 

porque visivelmente idêntica à constante aos documentos juntados nos 

autos. Não se fala em erro no contrato quando é possível averiguar o 

consentimento da parte por meio de sua assinatura. Se não configurado o 

ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) (grifo nosso). Tais provas 

indicam, sem maiores digressões, a existência de contrato entabulado, 

bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente 

caso. Portanto, a ré demonstrou que o autor contratou seus serviços, 

porém quedou-se inadimplente. Por tal razão, as alegações de inexistência 
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de contratação (ou desconhecimento de débitos) se mostram 

inverossímeis. Assim, entendo ser o arcabouço probatório suficiente para 

ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. O que 

implica dizer que inexiste fraude perpetrada por terceiro no presente caso, 

bem como ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, 

restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se 

mostra devida ou não. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus do autor, na forma do art. 

373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento em 

relação a dívida apontada, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Por fim, ainda, 

analisando as provas trazidas pelo autor e as provas trazidas pela ré, 

resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da 

parte autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 

do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 de maio de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

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

Serra/MT, 22 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO XAVIER DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000496-34.2018.8.11.0055 Autor: José Paulo Xavier de Melo Ré: 

Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de ausência de 

interesse de agir suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito de 

ação do autor no presente caso. Não é necessário requerimento 

administrativo como pressuposto objetivo do citado direito, salvo exceções 

definidas na Constituição da República e entendimentos jurisprudenciais 

pontuais. Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça de forma 

desarrazoada, o que violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. 

XXXV). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, e inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da ré por 

uma dívida de R$ 210,25 (duzentos e dez reais e vinte e cinco centavos), 

como prova certidão de restrição anexa aos autos (ID n. 11966572). 

Todavia, afirma o autor que desconhece a dívida em questão por não ter 

contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

afirma que a negativação foi devida e que o autor não promoveu os 

pagamentos decorrentes do serviço contratado. Neste caso, havendo a 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. É cediço que atualmente as 

contratações de serviços prestados a distância, como telefonia móvel, TV 

por assinatura etc, em sua maioria se dão virtualmente, por intermédio das 

chamadas call centers, método rápido de adesão ao contrato do serviço 

público citado. Neste sistema moderno de relação consumerista se 

mostram inexistentes assinaturas, papéis, etc., basta que seja declarada 

inequívoca vontade de aderir ao serviço ofertado por parte do aderente e 

a relação jurídica é perfectibilizada. Com efeito, a ré demonstra nos autos 

juntando telas sistêmicas legíveis que demonstram a origem do débito 

consubstanciado no contrato n. 2139707913. Porém por não ter ocorrido o 

adimplemento de algumas faturas, houve a inclusão do autor no rol de 

inadimplentes. Bem como, a ré demonstra a existência de prova indicativa 
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de pagamentos, o que afasta a alegação de desconhecimento da relação 

jurídica e, de igual modo, rechaça a tese de ocorrência de fraude 

perpetrada por terceiros. Neste contexto, as provas juntadas pela ré 

constituem método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citada relação jurídica. Por tal razão, reconhece-se 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, bem como 

inexistente fraude perpetrada por terceiro no presente caso, restando 

apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida 

ou não. E, por não haver qualquer comprovante de pagamento[5] juntado 

aos autos e havendo prova indiciária do pacto citado, demonstrada está a 

origem das cobranças e a consequente licitude da inclusão no órgão de 

proteção ao crédito. Assim, resta claro que a ré provou, na forma do art. 

373, II do CPC, fato extintivo do suposto direito do autor. No que tange a 

notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é 

oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão ao autor. Isto porque, uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

do autor, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, contido na inicial. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Sem custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei nº 

9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 25 de maio de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor 

sobre as relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais 

serviços públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-94.2018.8.11.0055
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HOZANA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000492-94.2018.8.11.0055 Autora: Hozana Oliveira de Souza 

Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré, por 

uma dívida no valor de R$ 105,90 (cento e cinco reais e noventa 

centavos), como prova a certidão de restrição anexa aos autos. Todavia, 

afirma peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em questão 

por não ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores seria indevida e, 

consequentemente, teria causado danos de ordem moral. A ré, ao seu 

turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a autora não 

promoveu os pagamentos decorrentes do serviço contratado. Neste caso, 

havendo a negativa de contratação após o cancelamento, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos 

autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a 

contratação pela autora dos serviços citados, a responsabilidade por 

eventual fraude perpetrada por terceiros, a negativação decorrente da 

cobrança dos serviços e as consequências daí advindas. Neste cotejo, 

reputo assistir parcial razão a autora. A ré, em sua defesa, nenhum 

contrato ou documento apresenta justificando os débitos cobrados e os 

serviços que afirma ter fornecido. Inclusive, as telas sistêmicas 

apresentadas estão ilegíveis, fato que impede a aferição de dados do 

suposto contratante. Portanto, inexistente fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito alegado pela autora resta demonstrado que inexiste 

relação jurídica base, bem como a possível ocorrência de fraude 

perpetrada por terceiro. Assim, a responsabilidade pelos danos ocorridos 

deste ato é da empresa ré, tanto por ser objetiva a responsabilidade do 

fornecedor (cf. art. 14 do CDC[5]), quanto por lhe ser inerente o risco do 

negócio. Neste sentido é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso, in verbis: [...] 1. A responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 

3º), nos casos de fraude perpetrada por terceiros, é interpretada de 

maneira objetiva, pois incumbia à empresa se cercar de todos os meios 

necessários para averiguação da veracidade dos documentos 

apresentados no ato da contratação, de modo que, se não toma as 

devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, responde pelo 

serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos danos causados à 
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terceiro. 2. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado 

com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como das circunstâncias da causa, em especial a inscrição indevida do 

autor no órgão de restrição ao crédito. (Ap 114384/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, 

Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo nosso). [...] Descurando-se o 

estabelecimento comercial das cautelas necessárias à realização de 

venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos decorrentes de 

fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não comprovou ter 

agido com a diligência devida para regularidade da negociação, deverá 

assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, 

Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). Não há falar em fato de 

terceiro no presente caso, enquanto excludente de responsabilidade, 

porque a falta de cautela da ré ao proporcionar a contratação em nome da 

autora por terceiro fraudador concorreu diretamente para a inclusão 

indevida no cadastro de inadimplentes. Portanto, necessária é a 

declaração de inexistência da relação jurídica discutida nos autos. Por fim, 

não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Neste sentido é o entendimento 

do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN 

RE IPSA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Esta eg. Corte pacificou o entendimento de que a inscrição ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro negativo de 

crédito configura, por si só, dano in re ipsa, o que implica 

responsabilização por danos morais. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem 

concluiu que o nome do autor foi mantido indevidamente no cadastro de 

inadimplentes. Rever essa conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos 

inexistentes no original). Logo, comprovada que a inscrição no cadastro 

de inadimplentes foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputo assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração 

da prática ilícita. No que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos 

de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de 

responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, 

portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o 

posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial 

para: a) Declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu 

lastro a inclusão da autora no cadastro de inadimplentes, e, por 

consequência, declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste; 

b) Determinar que a empresa ré promova a exclusão do nome da autora 

do cadastro de inadimplentes (em relação ao contrato discutido nos 

presentes autos); c) Condenar a ré ao pagamento a autora do valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, pela negativação 

indevida, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso – data da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 25 de maio de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, 25 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Neste sentido, mutatis mutandis, é o 

entendimento do E. STJ: “1. A responsabilidade do fornecedor é 

interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ele não 

se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, 

pois emitiu crédito a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do 

usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes. [...] 

(AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000970-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES OAB - MT24126/O (ADVOGADO)

LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES OAB - MT23380/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/06/2018, às 08h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000832-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES OAB - MT23380/O (ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES OAB - MT24126/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seus Procuradores, para Audiência 

de Conciliação designada para 22 de Agosto de 2018 às 16h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO XAVIER DE MELO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000497-19.2018.8.11.0055 Autor: José Paulo Xavier de Melo Ré: 

Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da ré, por 

uma dívida no valor de R$ 442,87 (quatrocentos e quarenta e dois reais e 

oitenta e sete centavos), como prova a certidão de restrição anexa aos 

autos. Todavia, afirma peremptoriamente o autor que desconhece a dívida 

em questão por não ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela 

qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores seria indevida e, 

consequentemente, teria causado danos de ordem moral. A ré, ao seu 

turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a autora não 

promoveu os pagamentos decorrentes do serviço contratado. Neste caso, 

havendo a negativa de contratação após o cancelamento, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos 

autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a 

contratação pelo autor dos serviços citados, a responsabilidade por 

eventual fraude perpetrada por terceiros, a negativação decorrente da 

cobrança dos serviços e as consequências daí advindas. Neste cotejo, 

reputo assistir parcial razão ao autor. A ré, em sua defesa, nenhum 

contrato ou documento apresenta justificando os débitos cobrados e os 

serviços que afirma ter fornecido (sequer telas sistêmicas foram juntadas, 

sublinhe-se). Portanto, inexistente fato impeditivo, modificativo, extintivo do 

direito alegado pelo autor, resta demonstrado que inexiste relação jurídica 

base, bem como a possível ocorrência de fraude perpetrada por terceiro. 

Assim, a responsabilidade pelos danos ocorridos deste ato é da empresa 

ré, tanto por ser objetiva a responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do 

CDC[5]), quanto por lhe ser inerente o risco do negócio. Neste sentido é o 

posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in verbis: [...] 1. 

A responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos de fraude 

perpetrada por terceiros, é interpretada de maneira objetiva, pois incumbia 

à empresa se cercar de todos os meios necessários para averiguação da 

veracidade dos documentos apresentados no ato da contratação, de 

modo que, se não toma as devidas precauções para diminuir o risco do 

seu negócio, responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por 

conseguinte, pelos danos causados à terceiro. 2. O quantum da 

indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das 

circunstâncias da causa, em especial a inscrição indevida do autor no 

órgão de restrição ao crédito. (Ap 114384/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, 

Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo nosso). [...] Descurando-se o 

estabelecimento comercial das cautelas necessárias à realização de 

venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos decorrentes de 

fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não comprovou ter 

agido com a diligência devida para regularidade da negociação, deverá 

assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, 

Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). E, não há falar em fato de 

terceiro no presente caso, enquanto excludente de responsabilidade, 

porque a falta de cautela da ré ao proporcionar a contratação em nome do 

autor por terceiro fraudador concorreu diretamente para a inclusão 

indevida no cadastro de inadimplentes. Portanto, necessária é a 

declaração de inexistência da relação jurídica discutida nos autos. 

Entretanto, embora a inclusão no presente caso de mostre indevida, é 

certo que inexiste dever de indenizar, uma vez que existe outra inscrição 

preexistente por inadimplemento. Neste caso, incide o entendimento 

sumulado do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: Súmula 385 do STJ: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. [...] Além disso, em se tratando de 

devedor contumaz, negativado com vários registros de dívidas. Aplica-se 

ao caso a Súmula nº 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado direito ao cancelamento”.(Ap 

41660/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (grifo 

nosso). [...] A Súmula n. 385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - não 

tem aplicabilidade quando o outro apontamento restritivo em nome do autor 

é posterior. [...] (Ap 24196/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 

05/05/2017) (grifo nosso). De mais a mais, é importante ressaltar que a 

inscrição preexistente foi considerada hígida nos autos de n. 

1000496-34.2018.8.11.0055, que também tramitam neste Juizado Especial. 

Portanto não há óbice para a aplicação do entendimento acima 

colacionado. Daí dizer que inexiste distinguishing – enquanto distinção do 

caso concreto e o paradigma adotado nesta decisão (Súmula 385 do STJ) 

–, isto porque os fundamentos do enunciado citado se adequam 

perfeitamente ao caso posto. É dizer, havendo inscrição anterior devida 

inexiste ofensa à honra subjetiva do devedor, embora seja possível 

cancelamento da inscrição posterior no caso desta ser indevida. No que 

tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, 

é oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para 

declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a 

inclusão do autor no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, 

declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de maio de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 
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Serra/MT, 28 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Neste sentido, mutatis mutandis, é o entendimento do E. 

STJ: “1. A responsabilidade do fornecedor é interpretada de forma 

objetiva, até porque ficou configurado que ele não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito a 

terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou 

na sua inclusão em cadastro de inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 

658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011900-65.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINALDO EUCLIDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação da certidão do ID 12710145, 

proceda-se o levantamento do valor referente a 16 parcelas, devidamente 

atualizadas, em favor do exequente, devendo o saldo remanescente ser 

levantado em favor do executado. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se 

o postulante possui poderes na procuração outorgada, se for o caso, 

para levantamento de valores. Em caso positivo, antes da expedição do 

alvará, nos termos do art. 1º do Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria 

Nacional da Justiça, intime-se a parte contrária a fim de que, no prazo 

legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou recurso. Caso 

não haja manifestação, a Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) 

dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual impugnação ou 

recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. Com o 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 30 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011159-59.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ROSSI OAB - MT0004616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MOISES MACHADO DIAS JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 30 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN HENRIQUE MONTEIRO POUSADA GOMEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela antecipada, bem 

como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. Sob juízo de cognição sumária, verifico a 

presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência em parte. 

O reclamante informa na inicial que está tendo problemas com o banco 

reclamado, do qual é correntista, uma vez que o banco não está enviando 

cheques e cartão de crédito no seu endereço, descontando valores não 

contratados e que os empréstimos oferecidos estão destoantes dos 

oferecidos em outras oportunidades. Informa também que tais práticas 

decorrem de conduta de retaliação por ter o reclamante ingressado com 

ação judicial em outra oportunidade, tendo logrado êxito em manter sua 

conta bancária ativa. Com relação ao pedido de manutenção de conta 

corrente nos termos que alega contratado, carece o reclamante de 

interesse processual, uma vez que referido pedido, conforme informado 

pelo próprio reclamante foi analisado e deferido nos autos do Processo nº 

2014.09.1.024301-2, do Distrito Federal. Assim, verifica-se que o 

reclamante já possui título executivo naquele juízo, não necessitando de 

nova ação para declarar o direito de manutenção dos termos contratados 

no contrato primitivo. Por outro lado, no que tange ao pedido para 

determinar que o banco reclamado se abstenha de inscrever o nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, analisando os documentos 

juntados nos autos, visualizo os requisitos necessários para o 

deferimento da tutela de urgência. O reclamante informa na inicial que está 

sendo cobrado por cesta de serviços bancários da qual é isento de 

pagamento. De fato, pelos documentos juntados aos autos é possível 

inferir que o reclamante tem isenção de pagamento de mensalidade por 

serviços bancários, tanto que o próprio banco reclamado reconheceu o 

erro da cobrança e procedeu o estorno do valor cobrado. O reclamante 

junta aos autos o extrato de sua conta bancária no ID 13325571, que 

consta o estorno de mensalidades de cesta de serviços bancários 

cobrados nos meses de setembro, outubro e novembro de 2017. Por outro 

lado, junta no mesmo Id o extrato referente ao mês de março de 2018 

constando o desconto no valor de R$ 34,50 referente ao pagamento de 

pacote de serviços. Pelos documentos acima citados verifica-se que o 

reclamado ora procede o estorno de mensalidades, o que indica que o 

reclamante possui algum benefício que o isenta de pagamento do 
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mencionado serviço, ora procede o desconto referente a pacote de 

serviços. Ademais, considerando que, em casos desse jaez, a regra é a 

inversão do ônus da prova, competirá ao reclamado a prova de que a 

cobrança de mensalidade por cesta de serviço no contrato em debate é 

válida. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do requerente no 

banco de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, 

SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

imensuráveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações comerciais e 

bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa fama. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na 

maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Por fim, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) 

e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada 

esta decisão sem qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas 

razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos 

efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada a fim de 

que o reclamado se abstenha de inserir o nome do reclamante dos 

registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre 

outros), com relação aos débitos objeto da presente demanda. Recebo a 

petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 4 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004695-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ELCI POLIPPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1004695-66.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.244,00 AUTOR: 

VILMA ELCI POLIPPO RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da perícia médica 

agendada conforme ID 13482265, devendo informar a parte autora para 

comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 4 de junho de 2018. Leila 

Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: 

Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do 

Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004695-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ELCI POLIPPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1004695-66.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.244,00 AUTOR: 

VILMA ELCI POLIPPO RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da perícia médica 

agendada conforme ID 13482265, devendo informar a parte autora para 

comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 4 de junho de 2018. Leila 

Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: 

Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do 

Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002978-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR CARLOS OLSON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002978-19.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 12.181,00 AUTOR: 

ODAIR CARLOS OLSON RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

perícia médica agendada para 20.06.2018 conforme ID 13486337, 

devendo informar a parte autora para comparecimento. Lucas do Rio 

Verde - MT, 4 de junho de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora 

Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - 

Fone: (65) 3549-2787.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 122622 Nr: 1923-84.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY BRAGA LEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para requerer o que de direito 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 117995 Nr: 8412-74.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico e dou fé que, diante da certidão do oficial Ronald M. Oliveira 

,onde consta os motivos pelos quais deixou de intimar a autora MARIA 

HELENA DE SOUZA.

 Sendo assim, intimo a parte autora para que informe um novo endereço.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31482 Nr: 1288-50.2009.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA BOA ESPERANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMO YABUMOTO, FUMICO FUJISAWA 

YABUMOTO, KUNIO YABUMOTO, SELMA AKEMI NAKATA, DANIEL 

KAZUO YABUMOTO, MITUKO ITIKAWA YABUMOTO, ALMIR TARTARI, 

SANDRA HISSAMI YABUMOTO, SÉRGIO SHIGEO YABUMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ GUSTAVO 

GIARETTA, para devolução dos autos nº 1288-50.2009.811.0045, 

Protocolo 31482, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102519 Nr: 22695-39.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, IRMÃOS FISCHER S/A INDUSTRIA E 

COMERCIO, ALLIANS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:33.389/PR, EUCLIDES DA SILVA JUNIOR - OAB:11.097/SC, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume, ao qual, INTIMA-SE o Advogado Dr. 

WILLIAN GONÇALVES DA SILVA, OAB/MT 18400, para devolver os autos 

código 102519, Número Único 22695-39.2014.2014.811.0045 no prazo de 

24 (vinte e quatro), sob pena de responder conforme Artigo 234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 107406 Nr: 2538-11.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR DE QUEIROZ, ANA ZARK, MARA DA SILVA 

SOUZA, GISLAINE PIZZARRO DE MORAES, MARCELA XAVIER DE 

CARVALHO CHAVES, MARY TACYANA ALVES CLEMENTE, PABLO 

JORRAN SILVA PEREIRA, OSWALDO ANTONIO DE FREITAS, SIRLEI 

ARALDI DEFANTE, SOILI ELIZABETE VALTER SCHLINDWEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume, ao qual, INTIMA-SE o Advogado Dr. 

WILLIAN GONÇALVES DA SILVA, OAB/MT 18400, para devolver os autos 

código 107406, Número Único 2538-11.2015.811.0045 no prazo de 24 

(vinte e quatro), sob pena de responder conforme Artigo 234 do CPC.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 155560 Nr: 3191-08.2018.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINIZ BRUNO BETELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alyne Mendonça Costa Lima - 

OAB:14655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. De acordo com o provimento n º 22/2016 nas petições iniciais 

interpostas, com exceção das dispensada por Lei, deve consta a guia de 

recolhimento de custas judiciais e taxas judiciaria, recolhida ao Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no endereço 

eletrônico do Tribunal de Justiça.

 2. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias junte a 

guia de recolhimento de custas e taxas judiciais, consoante dispõe o artigo 

321, parágrafo único, do CPC, sob pena de indeferimento.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 82757 Nr: 2184-88.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NTDDTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 2. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios e, como 

corolário natural, MANTENHO na íntegra a decisão lançada nas fls. 75-76 

dos autos. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1.026 do Código de Processo Civil]. 3. Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 97283 Nr: 3771-77.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO PIREZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Intimação do requerido, para que no prazo legal apresente contrarrazões 

de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 120125 Nr: 598-74.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID BRAZ DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Vistos.

1. Arguiu a parte requerida, como prejudicial de mérito, a prescrição, 

informando que a negativação se deu em abril de 2011 e a ação foi 

ajuizada em fevereiro de 2016, argumentando que diante do transcurso do 

prazo de 03 (três) anos, conforme disposto no artigo 206, §3º, V do CC, 

resta prescrita a pretensão do requerente.

Conquanto o raciocínio exposto pela parte requerida esteja correto no que 

concerne ao prazo de 03 (três) anos para a propositura da ação 

indenizatória, é certo que o termo inicial de tal prazo, consoante 

jurisprudência dos tribunais superiores é a data em que a parte toma 

ciência do registro desabonador.
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Colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO PREJUDICADO. PRECEDENTES. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a 

propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma 

ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o 

direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas 

consequências. Precedentes. 2. A parte agravante não trouxe, nas 

razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão 

agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos 

fundamentos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp, 

696269/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 

Julgamento em 15.06.2015).

In casu, não resta demonstrada a data exata em que o requerente tomou 

ciência da existência do registro desabonador. O que pode ser verificada 

é a data de expedição do extrato do Serasa (fl. 30) que aponta para o dia 

22.01.2016, sendo esta a única data demonstrada nos autos a ser 

considerada como termo inicial para contagem do prazo prescricional.

 Diante dos argumentos acima expendidos, a preliminar de prescrição 

deverá ser afastada.

2. Não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354), 

nem de julgamento antecipado (parcial ou total) do mérito (CPC, art. 355 e 

356), de modo que fixo os pontos controvertidos (CPC, art. 357, II) 

seguintes: a) existência de relação contratual entre as partes; b) 

existência de débito da parte requerente com a parte requerida que 

ensejou a inscrição no cadastro de inadimplentes; c) critérios para 

aferição de eventual valor dos danos morais; d) nexo causal entre o 

alegado ato ilícito os danos eventualmente demonstrados; e) demais 

pontos que sejam verificados no decorrer da instrução pelo juízo como 

sendo de interesse para o deslinde da causa.

3. Ante a clara hipossuficiência do consumidor na relação de consumo, a 

inversão do ônus da prova é medida necessária, nos termos do art. 6, VIII 

do CDC, de modo que se impõe ao deferimento do pedido em comento.

4. Julgo, ainda, o processo saneado, uma vez que presentes se fazem os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

como as condições para o exercício da ação.

5. A parte requerente pugnou pela intimação da parte requerida para 

juntada da via original do contrato, bem como pela realização de perícia 

grafotécnica (fl. 56/57) . A parte requerida pugnou pela realização de 

perícia grafotécnica (fls. 58),

6. Defiro as provas requeridas, porquanto úteis e tempestivamente 

pleiteadas.

 7. Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

os documentos originais para posterior realização da perícia.

8. Tendo em vista que a perícia foi requerida por ambas as partes (art. 95 

do CPC) o valor dos honorários deverá ser rateado. Outrossim, sendo a 

parte autora beneficiária de assistência judiciária, o valor dos honorários 

periciais deverá ser fixado em observância a Resolução nº 232/2016-CNJ 

(item 6.3), a qual limita, para o presente caso, o valor de R$ 300,00.

9. Intime-se a parte requerida para efetuar o depósito de 50% (cinquenta 

por cento) do valor dos honorários, equivalente a R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais) no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro, desde logo, o 

levantamento de 50% do valor dos honorários periciais a favor da 

empresa responsável pela perícia antes de seu início. O pagamento do 

valor restante, contemplado pelo benefício da assistência judiciária 

gratuita, seguirá o disposto na Resolução nº 232/2016-CNJ.

10. Para prova pericial (perícia grafotécnica), NOMEIO, a empresa Forense 

Lab (contato@forenselab.com – telefone 65 98112-2338), que deverá ser 

intimada para a realização do exame pericial, informando nos autos data 

da realização da perícia, com antecedência de 30 (trinta) dias, a fim da 

Serventia cumprir todos os atos necessários.

11. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados da 

data da perícia.

 12. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos, caso entendam necessário. Os assistentes 

técnicos, caso indicados, oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo 

(CPC/2015, art. 477, §1º).

13. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 123639 Nr: 2369-87.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.R.L LTDA - SUL 

NORTE ATACADO E VAREJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREEART SERAL BRASIL METALURGICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE POMINI RAMOS - 

OAB:30914

 Intimação da parte requerida para às providências determinadas, tendo 

em vista a proposta de honorários periciais de fls. 95/96.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 140263 Nr: 3608-92.2017.811.0045

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LPCDS, CPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Vistos.

1. Em consonância com o artigo 45, §2º da Lei nº 8069/90, designo 

audiência para consentimento da adotanda, bem como das testemunhas 

arroladas (f. 48), e julgamento para o dia 26/06/2018 às 14:00 horas.

2. Intimem-se.

3. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 83339 Nr: 2820-54.2012.811.0045

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECNM, DNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de ação de execução de alimentos proposta pelo(a)(s) 

menor(es) nela mencionado(a)(s), representado(a)(s)/substituído(a)(s) 

por quem de direito, em face do genitor daquele(a)(s), estando todos 

identificados.

2. Considerando que houve satisfação integral do débito, ante a ausência 

de impugnação da parte autora e parecer favorável do Ministério Público, 

julgo extinta a presente fase de cumprimento de sentença com 

fundamento no que dispõe o artigo 924, inciso II do CPC.

3. Defiro o pedido de expedição de alvará do valor depositado à fl. 168 em 

favor da parte exequente considerando os dados informados às fls. 170.

4. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de 

estilo, dando-se baixa e arquivando os autos.

5. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 139474 Nr: 3139-46.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECNM, DNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTERLEI MIQUELIN - 

OAB:OAB/MT 14.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CECILIA PRANDINE 

MOLEIRO - OAB:16711

 Vistos.
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1. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por E. C. N. M., menor 

impúbere, devidamente representado por sua genitora DAINE NICÁCIO, em 

face de CAMILO MUNARETTO, objetivando a cobrança de despesas 

extraordinárias com educação, bem como do valor residual de pensão 

alimentícia não paga pelo requerido.

A exequente relata que o requerido é devedor de: I) 50% (cinquenta por 

cento) do valor das apostilas escolares, as quais totalizaram a quantia de 

R$ 885,00 – R$ 442,50; II) 50% (cinquenta por cento) 16 (dezesseis) 

meses de lanche escolar, os quais totalizaram R$ 2.400,00 – R$ 1.200,00; 

III) 50% de 02 (dois) uniformes escolares, os quais totalizam R$ 220,00 – 

R$ 110,00; IV) 50% de Materiais escolares que totalizaram R$ 471,98 – R$ 

235,99; IV) 50% da Formatura do menor no valor total de R$ 1.200,00 – R$ 

600,00; V) Valor residual faltante das pensões alimentícias – R$ 2.536,60; 

VI) 50% novas apostilas que totalizam o valor de R$ 290,00 – R$ 145,00; 

VII) 50% novos materiais escolares que totalizam a quantia de R$ 162,00 – 

R$ 81,00.

O requerido apresenta impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 

46/55) discriminando os itens trazidos à cobrança pela parte requerente. I) 

Concorda com os valores cobrados referentes às apostilas, mas 

argumenta que já efetuou o pagamento de R$ 300,00; II) Discorda da 

cobrança referente aos lanches escolares, argumentando que tal valor já 

está incluso no valor da pensão alimentícia; III) Discorda da cobrança dos 

uniformes escolares, argumentando que consoante o acordo firmado 

entre as partes as despesas com vestuário caberiam à genitora; IV) 

Concorda com o pagamento dos materiais escolares, mas informa que já 

efetuou o pagamento de R$ 250,00; V) Discorda do pagamento da 

formatura pois entende que tal evento não é necessário e não expressou 

sua concordância para assumir tal dívida; VI) Discorda do pagamento 

referente à escola de futsal, argumentando que o poder público oferece 

gratuitamente. Ao final, o executado reconhece o valor de R$ 2.905,10 

(dois mil, novecentos e cinco reais e dez centavos), realizando depósito 

prévio no valor de R$ 871,53 (oitocentos e setenta e um reais e cinquenta 

e três centavos) (fl. 57)referente a 30% do valor que reconheceu como 

devido e, pugnando pelo parcelamento do valor restante em 06 (seis) 

parcelas de R$ 338,92 (trezentos e trinta e oito reais e noventa e dois 

centavos), no termos do artigo 916 do CPC.

A parte exequente se manifestou às fls. 67/73 rechaçando os argumentos 

expendidos pelo executado.

Às fls. 75/77 o Ministério Público se manifestou entendendo como devidas 

às cobranças referentes às apostilas, uniformes, materiais, lanche 

escolar, formatura e mensalidade de futsal. Por fim manifesta-se contrário 

ao pedido de parcelamento sustentando que tal hipótese não é cabível no 

cumprimento de sentença.

2. A impugnação trazida pelo executado merece parcial acolhida.

Necessário se faz enumerar as cobranças ora realizadas de modo a 

fundamentar a presente decisão.

2.1. Das apostilas

A cobrança das apostilas é cabível de forma inconteste, contudo o 

executado somente comprovou o pagamento do valor de R$ 150,00 na 

data de 15.02.2016 (fl. 60), devendo a execução prosseguir com a 

cobrança do valor restante.

2.2. Do lanche escolar

Conquanto tenha o executado argumentado não possuir responsabilidade 

com referida despesa, é certo que, sendo o mesmo realizado durante o 

período escolar, adentra na modalidade das despesas escolares, motivo 

pelo qual deve o genitor arcar com 50% (cinquenta por cento) de referida 

despesa conforme acordado entre as partes.

2.3. Do Uniforme Escolar

O uso do uniforme escolar é obrigatório e constitui uma das despesas 

escolares, sendo cabível a cobrança ora realizada.

2.4. Materiais Escolares

Semelhante às apostilas, a cobrança de referido item é inconteste, tendo o 

requerido comprovado o pagamento de R$ 250,00 (fl. 62), devendo a 

execução prosseguir em relação ao valor restante.

2.5. Formatura

Em que pese tratar-se de evento importante, a realização do mesmo é 

facultativa. Esta modalidade de despesa deve ser acordada previamente 

entre os genitores, os quais de forma conjunta deliberarão acerca da 

possibilidade financeira do filho participar, como acontece em qualquer 

família. O planejamento das despesas é de fundamental ordem para que 

haja o adimplemento das obrigações, sendo que tal despesa, se assumida 

de forma unilateral, não deverá ser cobrada do genitor que não a assumiu.

 2.6. Da Escola de Futsal

Semelhante à formatura, trata-se de despesa facultativa que também 

deverá ser acordada entre os pais.

 2.7. Do valor remanescente das pensões alimentícias

Tal cobrança é ponto incontroverso, tendo o executado assumido referido 

débito.

Importante constar que os genitores devem atentar-se ao que é facultativo 

ou obrigatório.

 Não há como abrir margem para que o genitor que possui a guarda da 

criança opte por assumir uma série de despesas não obrigatórias e force 

o outro genitor a pagá-las. Ademais, nada impede que, de forma conjunta 

e pensando no desenvolvimento salutar do filho em comum, sejam 

assumidas despesas visando proporcionar ao menor a ampliação de seus 

direitos, no que concerne ao lazer, ao esporte, ao entretenimento, à 

diversão, etc.

Tais despesas devem ser fruto de decisão conjunta, de modo a possibilitar 

o planejamento financeiro de ambos os responsáveis legais.

2.7. Por fim, incabível o pedido de parcelamento do débito, com fulcro no 

disposto no artigo 916, §7º do CPC.

3. Diante dos exposto, acolho parcialmente a impugnação com base nos 

fundamentos retro expendidos, reconhecendo os pagamentos de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais) referente às apostilas e de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais) referente aos materiais escolares. Incabível 

a cobrança dos valores referentes à formatura e à escolinha de futebol.

3.1. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento à execução, adequando o cálculo com base na presente 

decisão, devendo considerar inclusive o depósito judicial/pagamento 

constante à fl. 58.

3.2. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 82489 Nr: 1884-29.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉLIA ROCHA DOS SANTOS PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, FERNANDO BARROSO SEVILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A

 Vistos.

1. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 2. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

3. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto.

 4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 99302 Nr: 5429-39.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDC, NST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ELENIR MARIA GANZER COELHO 

FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora para que manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106758 Nr: 2209-96.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYQUI GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 Intimação das partes acerca da perícia marcada para o dia 15/06/2018 às 

17:30h na Segunda Vara deste Juizo.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004793-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA MARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO)

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004793-51.2017.811.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. Após, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste, conforme prescreveu a decisão judicial 

arquivada no evento n.º 10941664. Em seguida, voltem conclusos. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 31 de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000778-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000778-39.2017.8.11.0045. Expeça-se alvará de liberação, 

da quantia em dinheiro depositada no processo, em prol do requerente. 

Intime-se o requerente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se o requerido realizou a 

quitação integral da obrigação, registrando-se que a ausência de 

manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação implícita de 

concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento da 

obrigação. Depois, venham conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de 

maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81007 Nr: 177-26.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON BAU ARISI, RONALDO CESÁRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 Processo n.º 177-26.2012.811.0045.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100139 Nr: 6017-46.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEANE ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Nos termos do documento de fl. 110, intimo as partes da data designada 

para realização da perícia: "25 de junho de 2014 as 14:00 horas, a Perícia 

Técnica de Levantamento de Carga de Equipamentos Eletro-Eletrônicos no 

estabelecimento da Requerente Joseane Alves Ferreira". Perito Sr. 

Antônio João de Arruda Cebalho, tel. 65- 992896144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20720 Nr: 2009-07.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIO VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON LUIZ GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/MT, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:OAB/MT 

15.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2006/204 – CÓD. 20720.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 
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das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35818 Nr: 832-66.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILA WANDERLEY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 6843, TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA 

- OAB:7031

 Considerando-se que a homologação de acordo, efetivada no curso de 

ação de execução, acarreta, de maneira automática e linear, na 

suspensão do processo até o integral cumprimento das condições 

idealizadas na transação civil — jamais na extinção do processo — [art. 

922, paragrafo único do Código de Processo Civil], deflui-se, por força de 

proposição lógica, que o inadimplemento/descumprimento do acordo, por 

parte do devedor, implica na retomada do curso da demanda 

expropriatória.Por via de consequência, diante desta moldura, partindo da 

premissa de que o devedor-executado descumpriu com as condições 

estabelecidas no acordo, dado à suspensão da demanda, decorrente da 

homologação do acordo, DEFIRO o pedido veiculado por parte da 

exequente, para o fim de: a) DETERMINAR que a demanda expropriatória 

prossiga de acordo com as disposições concernentes à execução por 

quantia certa; b) DECRETAR a rescisão da transação civil.Tomando-se em 

consideração que o devedor não integralizou o pagamento da dívida, com 

lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do Código de 

Processo Civil, DETERMINO a realização de penhora de dinheiro em 

depósito em conta corrente e/ou em aplicações financeiras, de 

propriedade do executado, balizada no limite da totalidade do valor da 

dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema BacenJud, 

providenciando-se a juntada ao processo de cópia do comprovante da 

operação.Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica 

de valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.Para a 

hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, proceda-se à 

intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93718 Nr: 804-59.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDLS, RDFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONESIO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:19867/O, VÂNIA FÁTIMA VIAN - OAB:54154/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Processo n.º 804-59.2014.811.0045 – CÓD. 93718.

Item I – Com relação ao pedido de cumprimento de sentença que 

reconheceu a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos pelo rito 

previsto no art. 528 do Código de Processo Civil, acostado às fls. 49/56, 

REGISTRO que, compulsando o Sistema PJe, verifiquei que o mesmo 

pedido foi distribuído no dia 08/02/2017, o qual está tramitando 

regularmente neste juízo, sob o n.º 1000456-19.2017.8.11.0045.

 Item II – Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Item III – Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80875 Nr: 4917-61.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO-RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES ALVES E SOUZA LTDA, ELIAS 

JUSTINIANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

DE REZENDE - OAB:10955/MT

 Processo n.º 4917-61.2011.811.0045 – CÓD. 80875.

Tomando-se em consideração que os devedores não integralizaram o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite da 

totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98595 Nr: 4870-82.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSÉ 

VALDEMAR KLUGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS KAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4870-82.2014.811.0045 – CÓD. 98595.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 
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do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105317 Nr: 1437-36.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS KAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, JOSÉ VALDEMAR KLUGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giordano Diego Proceski - 

OAB:15106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 Processo n.º 1437-36.2015.811.0045 – CÓD. 105317.

Translade-se cópia do venerável acórdão para os autos da demanda 

executiva. Após, proceda-se ao desapensamento dos autos.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação do executado, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121121 Nr: 1132-18.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON LEOMAR MICHELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Processo n.º 1132-18.2016.811.0045 – CÓD. 121121.

Tomando-se em consideração que a devedora não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade da executada (CNPJ n.º 04.206.050/0001-80), 

balizada no limite da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o 

bloqueio, através do sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao 

processo de cópia do comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 104345 Nr: 965-35.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercado Palmitense Ltda. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Alexsandro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:17232/O

 Processo n.º 965-35.2015.811.0045 – CÓD. 104345.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 3492 Nr: 946-88.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEMA DAL BOSCO, ESPOLIO ABEL DAL BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLENDINO A. CASTELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, DRA ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 946-88.1999.811.0045.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.
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Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80047 Nr: 4089-65.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO MUNATETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA MARIELI G. V. MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HEMING - 

OAB:2869/MT

 Processo n.º 4089-65.2011.811.0045.

INDEFIRO o pedido do exequente de expedição de ofício ao Detran, para 

inclusão de restrição judicial de licenciamento, na margem do prontuário 

administrativo do veículo, visto que já houve a inclusão, através do 

sistema Renajud, de restrição de circulação (restrição total) – o que 

impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo 

licenciamento no sistema RENAVAM, como também impede a sua 

circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito, conforme manual do 

usuário do Sistema Renajud.

Tomando-se em consideração que a devedora não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade da executada, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89137 Nr: 3042-85.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRUTURARTE ESTRUTURAS METALICAS 

LTDA-ME, ACREMILSO MANOEL ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.944-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3042-85.2013.811.0045 – CÓD. 89137.

Tomando-se em consideração que os devedores não integralizaram o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite da 

totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

ABRA-SE vista dos autos à Defensoria Pública para que tome ciência da 

decisão acostada às fls. 135/138, e, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81975 Nr: 1258-10.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1258-10.2012.811.0045.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99227 Nr: 5371-36.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. J. TRANPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, 

PAIAGUAS - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078-OAB/MT

 Intimo as partes acerca da audiência designada para 12 de junho de 

2018, às 14h15min, na Vara Única da Comarca de Rosário do Oeste-MT, 

precatória distribuída sob o número 581-77.2016.811.0032, código 65263.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86913 Nr: 711-33.2013.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOSB, CDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

DE REZENDE - OAB:10955/MT, HEMELLY BURATTO - OAB:12243/MT

 Processo n.º 711-33.2013.811.0045.

Compulsando os elementos informativos do processo, deflui-se que o 

imóvel objeto da matrícula nº 24.419, do Cartório de Registro de Imóveis de 

Lucas do Rio Verde/MT, foi adquirido pela requerente Carla dos Santos, 

mediante cláusula de alienação fiduciária ao Fundo de Arrendamento 

Residencial, na data de 25 de julho de 2013, quando ainda era casada sob 

o regime de comunhão parcial de bens com Flavio Olias Bajerski, embora 

na presente ação ficou incontroverso o fato de que a separação de fato 

do casal remonta ao ano de 2009.

Portanto, como medida de prudência, para evitar eventual prejuízo a 

terceiros, determino a expedição de mandado de notificação da Caixa 

Econômica Federal, que representa o Fundo de Arrendamento Residencial, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente cópia do contrato de 

compra e venda nº 171000796955, bem como manifeste sua 

concordância com o pedido formulado pela requerente na petição das fls. 

104/105 dos autos.

Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100139 Nr: 6017-46.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEANE ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Nos termos do documento de fl. 110, intimo as partes da data designada 

para realização da perícia: "22 de junho de 2018 às 14:00 horas, a Perícia 

Técnica de Levantamento de Carga de Equipamentos Eletro-Eletrônicos no 

estabelecimento da Requerente Joseane Alves Ferreira". Perito Sr. 

Antônio João de Arruda Cebalho, tel. 65- 992896144.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106097 Nr: 1855-71.2015.811.0045

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEBC INTERIORES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. BESS CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/MT

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.Somente para fins didáticos e evitar futuros questionamentos 

desnecessários e que não contribuirão para o regular e célere andamento 

do processo, REGISTRO que foi concedido, de maneira implícita, à 

empresa autora, o benefício da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no conteúdo do art. 98, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo 

Civil.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Após, preclusa esta 

decisão, venham todos os processos conclusos para 

sentença.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de abril de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 28302 Nr: 2228-49.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANICE DEMARCO MEINERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MEINERZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, Alyne Mendonça Costa Lima - OAB:14655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRYELI AP. DA COSTA - 

OAB:18771-0, SELNA BEATRIZ DA COSTA - OAB:11558-B/MT

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios opostos por Ivanice 

Demarco e, como consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto 

anteriormente lançado.Em sede de juízo de retratação, realizado no 

recurso de agravo de instrumento [art. 1.018, § 1.º do Código de Processo 

Civil], MANTENHO a decisão judicial que deferiu o pedido de concessão de 

tutela de urgência (fl. 501), haja vista que os fundamentos invocados para 

ancorar/lastrear o veredicto não restaram superados por ulteriores 

modificações no contexto fático estabelecido.Oficie-se ao Juízo “ad quem” 

informando que a decisão foi mantida e que o recorrente cumpriu o 

disposto no artigo 1.018, § 2.º do Código de Processo Civil.Cumpra-se 

integralmente a decisão encartada na fl. 501 dos autos.Intimem-se.Lucas 

do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz 

de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81902 Nr: 1178-46.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 Processo n° 1178-46.2012.811.0045.

Arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 18649 Nr: 136-69.2006.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO ROBERTO CORTESIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE PRATA 1000 INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER RIBEIRO ARAÚJO - 

OAB:OAB/MS 3052

 Processo n.º 136-69.2006.811.0045.

Com efeito, segundo a norma de regência, a massa falida será 

representada em juízo, ativa e passivamente, pelo síndico/administrador 

judicial [art. 12, inciso III e art. 766, III, ambos do Código de Processo 

Civil/1973; art. 75, inciso V do Código de Processo Civil/2015]. Portanto, 

diante desta moldura, considerando-se que não houve a regularização da 

representação processual da Massa Falida de Prata 1000 Indústria e 

Comércio Ltda, DECRETO a nulidade dos atos processuais praticados a 

partir da intimação encartada na fl. 314 dos autos.

Proceda-se à intimação da Massa Falida, através do seu representante 
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legal (Vinícius Coutinho Consultoria e Perícias S/S Ltda), mediante a 

expedição de carta guarnecida com aviso de recebimento, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, promova a regularização da representação 

processual, constituindo advogado/procurador nos autos, bem como 

promova o depósito do valor dos honorários do perito, ciente de que a 

ausência de manifestação, no prazo fixado, será considerada como 

desistência tácita.

Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 11816 Nr: 602-34.2004.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, BB- ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO S/A, BB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - OAB:3536-B, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 Processo n.º 602-34.2004.811.0045.

SUSPENDO o andamento do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após, 

exaurido o prazo, intime-se a requerente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento no processo.

Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80258 Nr: 4326-02.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEM ESTAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, MARCOS DE OLIVEIRA GOMES, VANESSA AMALIA CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, como forma de realizar a integração da sentença judicial 

proferida, ACOLHO EM PARTE os embargos declaratórios opostos por 

Renato Feliciano de Deus Nery, para o fim de DETERMINAR que o 

arbitramento/rateio dos honorários de sucumbência deve ser resolvido em 

ação própria/autônoma.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo 

Civil].Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.Cristiano 

dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89672 Nr: 3562-45.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MEINERZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CESÁRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:11558-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Processo n.º 3562-45.2013.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91368 Nr: 5248-72.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REIMUNDO WEBER - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA SANTANA MIRANDA - 

OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo n.º 5248-72.2013.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20053 Nr: 1379-48.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA BAMPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENAI - LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MARCUS ASVOLINSQUE 

PEIXOTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT

 Processo n° 1379-48.2006.811.0045.

Cuida-se de PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA formulado por 

Iracema Bampi contra Senai – Serviço Nacional de 

Aprendizagem/Departamento Nacional, ambas já qualificadas nos autos.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, inciso I c/c o 

art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Custas judiciais pela executada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de junho de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24717 Nr: 2556-13.2007.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOREFLEX BORRACHAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Carraro - OAB: OAB-GO 

11.818, Kelly Peccin - OAB:MT/22121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT, VALTERLEI 

MIQUELIN - OAB:OAB/MT 14.307

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio 
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Verde/MT, em 4 de junho de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37931 Nr: 2968-36.2010.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA APARECIDA ALVES, PAULO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PEREIRA DA SILVA, VERA PEREIRA DOS 

SANTOS SILVA, SABINA ZANELLA BARRETO, FRANCISCO FERNANDES 

DE ARAÚJO, IVETE BREDA, MARIA DE LUDEZ ESCOSI ARAUJO, 

ALEXANDRE DA SILVA, IRENE CORDEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Processo n.º 2968-36.2010.811.0045.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT, com a finalidade de requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, a 

remessa de informações sobre a existência de certidão de óbito em nome 

do réu Luiz Pereira da Silva. Expeça-se ofício ao INSS, com o objetivo de 

requisitar a remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de informações sobre a 

existência de comunicação de óbito do réu. Os expedientes deverão ser 

instruídos com os dados de qualificação individual do réu, constantes no 

processo.

Após, com a juntada da certidão de óbito do réu, abra-se vista dos autos à 

Defensoria Pública para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Cumpra-se com urgência, pois se trata de processo classificado como 

Meta 2 do CJN.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 29070 Nr: 3087-65.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL 

SERVICES BRASIL S/A, GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, ELOANE VALENTIM EVANGELISTA - 

OAB:20.645/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT

 Processo n° 3087-65.2008.811.0045.

Proceda-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para cálculo do 

valor das custas pendentes. Após, intime-se a parte devedora para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o pagamento da dívida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83738 Nr: 3237-07.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO BURATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:MT/7.532

 Processo n.º 3237-07.2012.811.0045.

Encaminhe-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para efeito de apreciação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 137479 Nr: 1964-17.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXCLUSIVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

LTDA, ALEXANDRE LEONARDO ZAMPIERI CHRISTOFANO ORBOLATO, 

AMANDA CRISTINA BERNARDES OLHEIRA ORBOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO 

LTDA - UNICRED MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/4.677, FERNANDO AIRES TEIXEIRA - 

OAB:18.527/MT

 Processo n.º 1964-17.2017.811.0045.

Intime-se a embargada/apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32768 Nr: 2516-60.2009.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO MASSAO MURAKAMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHMIDT DE 

OLIVEIRA - OAB:87222

 Processo n.º 2516-60.2009.811.0045.

Intime-se o autor/apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83788 Nr: 28877-12.2012.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO MASSAO MURAKAMI, ROSANA YUMI 

KAWANO MURAKAMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHMIDT DE 

OLIVEIRA - OAB:87222

 Processo n.º 28877-12.2012.811.0045.

Intimem-se os embargantes/apelados para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentem as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de 

Processo Civil]. Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.
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Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83719 Nr: 3218-98.2012.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO MASSAO MURAKAMI, ROSANA YUMI 

KAWANO MURAKAMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHMIDT DE 

OLIVEIRA - OAB:87222

 Processo n.º 3218-98.2012.811.0045.

Intimem-se os embargantes/apelados para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentem as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de 

Processo Civil]. Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003637-62.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA ONESCO COSTA (EXECUTADO)

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA (EXECUTADO)

COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA OAB - MT0017746A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003637-62.2016.8.11.0045. Com efeito, no processo de 

execução, é facultada ao credor a recusa de garantia ofertada pelo 

devedor, sobretudo se desrespeitada, sem justo motivo, a ordem legal dos 

bens penhoráveis (art. 9, inciso III e art. 11, ambos da Lei 6.830/1980) [STJ 

– REsp 1686678/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Surma, 

julgado em 03/10/2017, DJe 19/12/2017]. Isso porque a execução se 

realiza no interesse do credor. D’outra banda, compulsando os autos, 

máxime da cópia da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível desta 

Comarca, não houve a inclusão das execuções fiscais no rol das ações 

suspensas por conta do deferimento da recuperação judicial da empresa 

executada (‘vide’ item “c” da parte dispositiva da referida decisão, 

acostada ao ID n.º 8023182). Portanto, a presente execução fiscal pode 

ter seu prosseguimento normal, com todos os atos a ela inerentes, 

inclusive o bloqueio das contas da executada via Sistema BacenJud (art. 

6º, § 7º da Lei n.º 11.101/2005 c/c o art. 5º e art. 29 da Lei n.º 

6.830/1980) [STJ – REsp 1681463/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 19/12/2017]. Assim, 

tomando-se em consideração que a exequente recusou os bens 

ofertados em garantia pelos devedores, somado ao fato de que a 

recuperação judicial não obsta o prosseguimento da presente execução e 

que os devedores não integralizaram o pagamento da dívida, com lastro no 

conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do Código de Processo 

Civil, Determino a realização de penhora de dinheiro em depósito em conta 

corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade dos executados, 

balizada no limite da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o 

bloqueio, através do sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao 

processo de cópia do comprovante da operação. Efetivada, com sucesso, 

parcial ou integral, a penhora eletrônica de valores em dinheiro, o 

documento gerado pelo sistema BacenJud, que demonstra a constrição, 

produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, haja vista que preenche os 

requisitos mínimos previstos no art. 838 do Código de Processo Civil [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 

17/09/2015], devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor 

do ato processual executivo da penhora. Para a hipótese de 

não-localização de bens, passíveis de penhora, proceda-se à intimação 

do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no 

processo. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de maio de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001964-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMO ROCHA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001964-63.2018.8.11.0045. Intime-se a requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o pagamento das custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição do processo e 

indeferimento da petição inicial [art. 290 do Código de Processo Civil]. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de maio de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000047-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDOVINA MODNA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000047-43.2017.8.11.0045. Remeta-se o processo para o 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para fins de exame da 

matéria. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de maio de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002366-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA APARECIDA VIDAL PAGOT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT0001887A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002366-81.2017.811.0045. A escrivania deverá elaborar 

certidão, com a finalidade de atestar se a contestação apresentada pela 

requerida é tempestiva. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 

(dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 31 de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004765-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO PERSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004765-83.2017.811.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de liquidação de sentença pelo 

procedimento comum, promovida por Everaldo Persio contra Ympactus 

Comercial S/A. Proceda-se a citação da requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 511, CPC/15]. 

No mesmo ato, intime-se a requerida para que, no de 15 (quinze) dias, 

apresente os documentos descritos no item III da petição inicial, sob pena 

de serem considerados verdadeiros os fatos que o requerente pretende 

comprovar com tal documento [art. 400, inciso I do CPC/15]. Recebo a 

emenda à petição inicial. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de 

maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001117-32.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENACIR COSTANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA MINZON GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001117-32.2016.8.11.0045. Com o objetivo de obter 

informações acerca da exata localização da executada, Determino que se 

realizem buscas nos sistemas InfoJud e Renajud, visando obter 

informações a respeito do atual endereço da executada. Com a juntada 

dos extratos, que seguem no anexo, proceda-se a citação da executada, 

mediante a expedição de cartas precatórias às Comarcas de Várzea 

Grande/MT e Rondonópolis/MT, registrando-se os referenciais de 

endereço indicados nos extratos em anexo, nos termos da decisão que 

recebeu a petição inicial. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de 

maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001075-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME LUIZ CANAN (RÉU)

QUATRO RODAS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001075-46.2017.8.11.0045. Como medida de prudência e 

evitar a configuração de nulidade processual, por vício da citação, 

Determino que se realizem buscas nos sistemas InfoJud e Renajud, 

visando obter informações a respeito do atual endereço do requerido 

Jaime Luiz Canan. Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, 

expeça-se carta precatória à Comarca de Placas/TO, registrando-se o 

referencial de endereço indicado no extrato do sistema InfoJud, nos 

termos da decisão acostada ao ID n.º 6034616. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 31 de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001596-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA MARASCHIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001596-54.2018.811.0045. Intime-se a exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento das custas judiciais de 

distribuição da missiva, sob pena de devolução. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 31 de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001942-73.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NEZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEIANE CARLA BIAZUS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001942-73.2016.8.11.0045. Como medida de prudência e 

evitar a configuração de nulidade processual, por vício da citação, 

Determino que se realizem buscas nos sistemas InfoJud e Renajud, 

visando obter informações a respeito do atual endereço da executada. 

Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, expeça-se novo 

mandado judicial, registrando-se o referencial de endereço indicado no 

extrato do sistema InfoJud, em anexo, nos termos da decisão acostada ao 

ID n.º 3041566. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de abril de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002029-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA BORTOLETTO DE OLIVEIRA VALADARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002029-58.2018.8.11.0045. Com fundamento no teor do art. 

3.º, §§ 12.º, 13.º e 15.º do Decreto-lei n.º 911/1969, cumpra-se a ordem 

de busca e apreensão do bem móvel. Cumprida a ordem, comunique-se o 

Juízo do processo originário, via malote digital, para que providencie a 

intimação da instituição financeira requerente para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, proceda à retirada do bem do local depositado. 

Após, arquive-se o procedimento, procedendo-se as devidas baixas nos 

livros de registros do feito [art. 636, §§ 1.º e 2.º da CNGCGJ/TJMT]. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 31 de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002085-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES DOS SANTOS FOCHEZATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARAMORI COMERCIO DE CAMINHOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002085-91.2018.8.11.0045. Cotejando o manancial 

informativo encartado aos autos, deduz-se que, fruto de equívoco, 

ocasionado pelo excesso de trabalho, fora prolatada decisão que 

deliberou por receber a petição inicial e conceder a assistência judiciária 

gratuita ao requerente. Ocorre que, revendo detidamente o feito, 

verifica-se que não houve o pedido de assistência judiciária gratuita, e o 

requerente recolheu as custas judiciais. Diante disto, Reconsidero a 

decisão acostada ao ID n.º 13467715, apenas para revogar a assistência 

judiciária gratuita concedida, mantendo incólumes as demais disposições. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de junho de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001837-28.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

BATISTI LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GPAV - GARCIA PAVIMENTACAO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001837-28.2018.8.11.0045. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento da quantia 

em dinheiro descrita na inicial, acrescida de honorários de advogado no 

percentual de 5% do valor atribuído à causa [art. 701 do Código de 

Processo Civil], ou formule embargos à ação monitória [art. 702 do Código 

de Processo Civil]. O cumprimento espontâneo do mandado judicial 

isentará o réu do pagamento de custas do processo [art. 701, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. A ausência de pagamento e a 

não-apresentação de embargos à ação monitória produzirá a constituição, 

de pleno direito, de título executivo judicial, independentemente de qualquer 

tipo de formalidade [art. 701, § 2.º do Código de Processo Civil]. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 1 de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001843-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA MATOGROSSENSE DE HABITACAO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BARROS DE MACEDO OAB - MT7667/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORBERTO NEVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001843-35.2018.8.11.0045. Intime-se a autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição do processo e indeferimento da 

petição inicial [art. 290 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 1 de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001900-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP0141662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

DOLORES LORENSI BARBOSA (EXECUTADO)

LORENZI DAL MOLIN & BARBOSA FAVARIN LTDA - ME (EXECUTADO)

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

GRAZIELLE BARBOSA FAVARIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001900-53.2018.8.11.0045. Intime-se a exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento das custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição do processo e 

indeferimento da petição inicial [art. 290 do Código de Processo Civil]. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de maio de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001908-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AKEME ESTEVAM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1001908-30.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Depois, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de maio de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001939-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MADALENA VEBER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001939-50.2018.8.11.0045. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da realização da 

audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à 

citação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da assistência judiciária 

gratuita. Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de maio de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001838-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HT GARCIA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME 

(AUTOR)

JONAS RODRIGUES GARCIA (AUTOR)

HT EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELUCON - EMPRESA LUVERDENSE DE CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001838-13.2018.8.11.0045. A concessão da gratuidade da 

justiça, como fórmula/regra geral, depende da caracterização de fato 

objetivo, que se limita/contenta a reclamar a existência de afirmação, na 

petição inicial, de que não reúne condições de arcar com o pagamento das 

custas do processo e honorários de advogado [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 

1.172.972/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Jorge Mussi, j. em 20/10/2009; STJ, 

EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag n.º 952.186/RS, 3.ª Turma, Rel.: 

Min. Nancy Andrighi, j. em 20/10/2009]. Contudo, o deferimento do 

beneficio da assistência judiciária gratuita para a pessoa jurídica 

pressupõe, como requisito indispensável, a existência de comprovação 

idônea, de que não detém condições de arcar com o pagamento das 

despesas do processo. A mera alegação de situação de impossibilidade 

de suportar os encargos financeiros do processo não desponta como 

elemento suficiente para a concessão do benefício [cf.: STF, EDcl no AI 

n.º 716.294/MG, 2.ª Turma, Rel.: Min. Cezar Peluso, j. em 31/03/2009; STF, 

AgRg no EDcl na Rcl n.º 1.905/SP, Tribunal Pleno, Rel.: Min. Marco Aurélio, 

j. em 15/08/2002]. Compulsando o processo, é possível divisar que as 

empresas requerentes não comprovaram, de forma categórica, que não 

têm condições financeiras para arcar com a quitação das despesas do 

processo, sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. 

Pelo contrário: com a petição inicial, as empresas requerentes 

providenciaram a juntada de um relatório de faturamento, que evidencia 

que, no primeiro quadrimestre do ano de 2018, apenas a empresa HT 

Garcia Terraplanagem e Construção Civil Ltda. faturou mais de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme se evola do teor do 
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documento arquivado no evento n.º 13174994, pág. 1. Ademais, de suma 

importância enfatizar, por oportuno, que o contrato de prestação de 

serviços de mão-de-obra, firmado entre as partes litigantes, envolveu a 

construção de obra de grande porte, de alto-padrão, e, portanto, reflete a 

ultimação de contrato de elevado valor em dinheiro (evento n.º 13175018). 

D’outra banda, não se pode olvidar, também, que de acordo com o 

conteúdo da redação da petição inicial e da consulta realizada no sistema 

informatizado RENAJUD, que segue no anexo, deflui-se que existem 

vestígios externos que tem a capacidade de demonstrar que o autor Jonas 

Rodrigues Garcia não se enquadra no conceito de pobreza e 

miserabilidade e tampouco que, dado a quantificação do valor das custas 

judiciais, pode no estado potencial ser privado do acesso ao Poder 

Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar. É que, 

do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, 

é possível divisar, com segurança, que o requerente possui patrimônio 

pessoal razoável — visto que figura na condição de proprietário das duas 

empresas coautoras e, também, de diversos veículos automotor, um deles 

utilitário de luxo —, que, denota, por inferência racional, a existência de 

sinais exógenos que demonstram que possui condições 

adequadas/suficientes para efeito de pagamento das custas judiciais. O 

pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, no caso concreto, 

constitui grave acinte, situação configuradora de abuso de direito, um 

verdadeiro flerte com a litigância de má-fé. INDEFIRO, portanto, o pedido de 

concessão do beneplácito da assistência judiciária gratuita. Intimem-se os 

autores para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realizem o pagamento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição do processo e 

indeferimento da petição inicial [art. 290 do Código de Processo Civil]. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de maio de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001950-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO BROCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1001950-79.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Depois, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de maio de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002028-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN GARCIA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002028-73.2018.8.11.0045. Para a viabilidade do 

requerimento de tutela de urgência, que objetiva a busca e apreensão de 

veículo alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da 

existência de contrato de mútuo, gravado com cláusula de alienação 

fiduciária, e da mora contratual, que desponta como consequência direta 

da ausência de pagamento da prestação na data pré-fixada de 

vencimento (mora ‘ex re’) e se manifesta por intermédio da demonstração 

de concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do 

título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula 

n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça]. Pois bem. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que as 

partes litigantes celebraram contrato de financiamento, garantido com 

cláusula de alienação fiduciária de bem (evento n.º 13403391) e que o 

requerido, devidamente notificado para fins de satisfazer a obrigação, 

deixou de efetivar a liquidação da dívida (evento n.º 13403396, pág. 1, e 

13403398, pág. 1). Portanto, diante desta perspectiva, como forma de 

promover a preservação de direitos, e demonstrada a plausibilidade do 

direito (‘fumus boni iuris’), que se configura com a comprovação da 

existência do contrato de mútuo e do inadimplemento contratual e, também, 

o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (‘periculum in 

mora’), considero que a concessão do pedido de tutela de urgência é 

medida que se impõe. Ante o exposto, Defiro o requerimento de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar a busca e apreensão do veículo 

I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, placa FLU-2101, chassi 

8AJFX29G2D6604524, ano/modelo 2013, cor branca, em nome de Allan 

Garcia Rocha. Nomeio, para o efeito de exercer o ‘múnus’ de depositário 

judicial do bem, o representante legal da instituição financeira requerente. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário judicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Proceda-se à citação do réu para que: a) 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

requeira a purgação da mora, realizando o pagamento integral da dívida, 

que deve compreender o pagamento das prestações vencidas e 

vincendas, acrescidas dos encargos legais [art. 3.º, §§ 1.º e 2.º do 

Decreto-lei n.º 911/1969], das custas judiciais e dos honorários de 

advogado, arbitrados em 10% sobre o valor da causa; b) no prazo de 15 

(quinze) dias, contabilizados da execução da medida liminar, apresente 

contestação [art. 3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969]. A 

ausência de contestação acarretará em revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de 

maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001988-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCHERER E PIASSA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001988-91.2018.8.11.0045. Proceda-se à citação da 

executada para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da 

dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponha à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 

em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no percentual 

correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se que, para a 

hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 

827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Intime-se a executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do Código de 

Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de maio de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001947-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HABITABEM - RIO VERDE IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SÉRGIO ALVES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001947-27.2018.8.11.0045. Intime-se a autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição do processo e indeferimento da 

petição inicial [art. 290 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 1 de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 
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Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001951-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO SILVA ALVES (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001951-64.2018.8.11.0045. A atribuição de efeito 

suspensivo à ação de embargos à execução não se efetiva ‘ipso facto’, 

de forma automática e linear, como consequência do ajuizamento dos 

embargos de devedor. Exatamente porque tem natureza acauteladora, a 

imposição do efeito/carga suspensiva aos embargos à execução exige a 

pré-existência de pedido, formulado por parte do devedor, e a 

configuração dos requisitos para a concessão da tutela provisória 

(relevância da fundamentação, na medida em que os fundamentos 

invocados convençam o juiz sobre a efetiva possibilidade de êxito dos 

embargos do devedor, e a existência de situação de risco manifesto de 

dano grave de difícil ou de incerta reparação, fruto do prosseguimento da 

ação expropriatória) e, de maneira cumulativa, a existência de prévia 

garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução. 

Interpretação que resulta da exegese do teor do art. 919 ‘caput’ e § 1.º e 

do art. 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Por via de 

consequência, diante desta perspectiva, à míngua da pré-existência de 

garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução, 

com espeque no teor do art. 919 do Código de Processo Civil, Recebo os 

embargos à execução, sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo. 

Proceda-se à intimação do exequente, através do advogado constituído, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, veicular manifestação [art. 920, inciso I 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de 

maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001740-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE FATIMA MOHR SCHAFER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO STUANI OAB - MT6116/B (ADVOGADO)

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU OAB - 012.454.356-12 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - 097.578.208-81 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001740-28.2018.8.11.0045. A atribuição de efeito 

suspensivo à ação de embargos à execução não se efetiva ‘ipso facto’, 

de forma automática e linear, como consequência do ajuizamento dos 

embargos de devedor. Exatamente porque tem natureza acauteladora, a 

imposição do efeito/carga suspensiva aos embargos à execução exige a 

pré-existência de pedido, formulado por parte do devedor, e a 

configuração dos requisitos para a concessão da tutela provisória 

(relevância da fundamentação, na medida em que os fundamentos 

invocados convençam o juiz sobre a efetiva possibilidade de êxito dos 

embargos do devedor, e a existência de situação de risco manifesto de 

dano grave de difícil ou de incerta reparação, fruto do prosseguimento da 

ação expropriatória) e, de maneira cumulativa, a existência de prévia 

garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução. 

Interpretação que resulta da exegese do teor do art. 919 ‘caput’ e § 1.º e 

do art. 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Por via de 

consequência, diante desta perspectiva, à míngua da pré-existência de 

garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução, 

com espeque no teor do art. 919 do Código de Processo Civil, Recebo os 

embargos à execução, sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo. 

Proceda-se à intimação do exequente, através do advogado constituído, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, veicular manifestação [art. 920, inciso I 

do Código de Processo Civil]. Proceda-se o apensamento deste processo 

a ação cível n.º 1004877-86.2016.8.11.0045. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 1 de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001830-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIELLY MAZOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN ADRIANO MENEGUZZO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEIA ADRIANA FAVERO OAB - MT0005220A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo nº. 1001830-36.2018.8.11.0045. Cuida-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO proposta por Dielly Mazotti Meneguzzo e Alan Adriano 

Meneguzzo, ambos qualificados nos autos, em que, devido à ruptura da 

vida em comum, pretendem por fim ao vínculo matrimonial. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Não subsistem 

questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se 

depreende da análise do processo, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a 

serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. Com o advento da Emenda 

Constitucional n.º 66/2010, ganhou nova redação o § 6.º do art. 226 da 

CRFB/88, restando extinta, de forma absoluta, a exigência de satisfação 

de requisitos temporais para a decretação da extinção do vínculo 

matrimonial. Desde 14 de julho de 2010, a proposta efetivada pelo Instituto 

Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) ganhou vigência como norma 

constitucional, suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais 

de 1 (um) ano ou de comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) 

anos. E consoante se extrai do contexto informativo encartado nos autos, 

encontra-se perfeitamente demonstrada a extinção da ‘afectio maritatis’, 

requisito suficiente para que a parte requeira a decretação do divórcio 

perante o Judiciário ou, perante o Cartório de Registro Civil, quando 

inexistirem questões que dependam da intervenção estatal. No caso ‘sub 

judice’, o pedido de divórcio veiculado pelos requerentes e o lapso 

temporal que marca a ruptura de vida em comum do casal, deixam 

evidente o cumprimento do único requisito exigido pela norma supralegal. 

Dessa forma, honrando os princípios da razoabilidade, celeridade e 

economia processual, bem como da efetividade do processo, considero 

que a decretação do divórcio é medida que sobressai. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na petição inicial, para o fim de: a) 

DECRETAR o divórcio do casal Dielly Mazotti Meneguzzo e Alan Adriano 

Meneguzzo [art. 226, § 6.º da CRFB/88, alterado pela Emenda 

Constitucional de n.º 66/2010] e como corolário, DETERMINAR que a 

cônjuge virago volte a utilizar o nome de solteira, qual seja: Dielly Mazotti 

Teles de Oliveira [art. 1.571, § 2.º do Código Civil de 2002 c/c o art. 25, 

parágrafo único da Lei n.º 6.515/1977]; b) HOMOLOGAR o acordo 

entabulado entre as partes; c) DECLARAR, encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Custas integralizadas quando do 

ajuizamento da petição inicial. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 31 de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000836-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELLYDA LUIZ FRANCA DE CARVALHO (REQUERENTE)

ALEXANDRO IVAN QUOOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
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Processo n.º 1000836-08.2018.8.11.0045. Cuida-se de Ação Amigável de 

Partilha de Bens, formulada por Alexandro Ivan Quoos e Hellyda Luiz 

França de Carvalho, ambos já qualificados na inicial, em que pretendem a 

homologação do acordo que envolve a partilha de bem imóvel adquirido 

durante a relação conjugal. O Ministério Público, com vista, declinou da 

intervenção no feito. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o 

sucinto relatório. Passo a decidir. Não subsistem questões preliminares 

pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do 

processo, os ditames processuais foram observados, não existindo 

quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, 

enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do 

exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e 

pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da 

demanda. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que os requerentes se casaram pelo regime de comunhão 

parcial de bens, estando divorciados desde o dia 17 de maio de 2011, e 

que agora pretendem a homologação judicial do acordo envolvendo a 

partilha do bem imóvel em comum, objeto da matrícula n.º 5.648 do Cartório 

de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT. Cumpre destacar que 

não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber 

a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à 

homologação da transação civil, visto que em consonância com os 

ditames legais. Também registro que não se faz necessária a realização 

de audiência para ratificação do acordo firmado, visto que decorre da livre 

vontade das partes, constituindo-se em ato jurídico perfeito e acabado. 

Assim, diante desta perspectiva estrutural e da forma que se apresenta a 

situação, considero que a procedência do pedido, nos moldes em que fora 

formulado, é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado na petição inicial, para o fim de Homologar o acordo 

firmado pelas partes envolvendo a partilha do bem imóvel em comum, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, como consequência direta, 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso III, alínea 'b' do Código de Processo 

Civil. Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da ação. 

Preclusa a presente decisão, expeça-se o formal de partilha. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de maio de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003172-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE GABRIEL AZEVEDO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003172-19.2017.8.11.0045 Cuida-se de Ação de Divórcio 

Consensual, apresentada por José Gabriel Azevedo Oliveira e Simone 

Felix da Silva Azevedo Oliveira, em que, dado à ruptura da vida em 

comum, pretendem por fim ao vínculo matrimonial. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não 

subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. Com o advento da Emenda 

Constitucional n.º 66/2010 ganhou nova redação o § 6.º do art. 226 da 

CRFB/88 restando extinta, de forma absoluta, a exigência de satisfação de 

requisitos temporais para a decretação da extinção do vínculo matrimonial. 

Desde 14 de julho de 2010 a proposta efetivada pelo Instituto Brasileiro de 

Direito de Família (IBDFAM) ganhou vigência como norma constitucional, 

suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano 

ou de comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos. E 

consoante se extrai do contexto informativo encartado nos autos, 

encontra-se perfeitamente demonstrada a extinção da ‘afectio maritatis’, 

requisito suficiente para que a parte requeira a decretação do divórcio 

perante o Judiciário ou, perante o Cartório de Registro Civil, quando 

inexistirem questões que dependam da intervenção estatal. No caso ‘sub 

judice’, o pedido de divórcio veiculado por ambos os cônjuges e o lapso 

temporal que marca a ruptura de vida em comum do casal, deixam 

evidente o cumprimento do único requisito exigido pela norma supralegal. 

D’outra banda, no que tange à questão concernente à partilha de bens do 

casal, ao examinar o emaranhado de informações engendradas nos 

autos, depreende-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes 

e/ou que possam receber a pecha de ilegais, com a consequência de que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. Dessa forma, honrando os 

princípios razoabilidade, da celeridade e da economia processuais, bem 

como da efetividade do processo, considero que a decretação do divórcio 

é medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

vertido na petição inicial, para o fim de: a) Decretar o divórcio do casal 

José Gabriel Azevedo Oliveira e Simone Felix da Silva Azevedo Oliveira, 

‘ex vi’ do disposto no art. 226, § 6.º da CRFB/88, alterado pela Emenda 

Constitucional de n.º 66/2010 e, como corolário, Determinar que a cônjuge 

virago volte a utilizar o nome de solteira, qual seja: Simone Felix da Silva 

[art. 1.571, § 2.º do Código Civil de 2002 c/c o art. 25, parágrafo único da 

Lei n.º 6.515/1977]; b) Homologar o acordo firmado entre as partes 

litigantes; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, para o fim de 

resolver o mérito do processo, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Sem custas, dado o beneplácito da assistência 

judiciária gratuita. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao cartório competente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de maio de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004202-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS ELETRICOS S/A. (RÉU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA 

EXODUS INSTITUCIONAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004202-89.2017.811.0045. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral promovida por 

Geremia Comércio de Materiais Elétricos Ltda – EPP em desfavor de Fundo 

de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional e 

de Paulista Business Comércio Importação e Exportação de Produtos 

Elétricos Ltda – Lampadas Golden, todos já qualificados no processo. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

principalmente do teor da ata de audiência de conciliação, encartada no 

evento nº 11903839 – págs. 1/2, deflui-se que a autora Geremia Comércio 

de Materiais Elétricos Ltda – EPP e o réu Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios da Indústria Exodus Institucional, firmaram transação civil com 

o objetivo de por fim à celeuma estabelecida. Cumpre destacar, ainda, que 

conforme se extrai do teor do termo de acordo, não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, 

visto que em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições fazem parte 

integrante desta decisão, e, como consequência direta, Julgo Extinto 

Parcialmente o Processo, com julgamento do mérito, em relação ao réu 

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus 

Institucional, com supedâneo no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de 

Processo Civil. A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de 

atestar se a requerida Paulista Business Comércio Importação e 

Exportação de Produtos Elétricos Ltda, devidamente citada, apresentou 

contestação. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de maio de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002288-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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ELAINE RUEDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cooperativa de Credito Sicredi Ouro Verde (RÉU)

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002288-87.2017.811.0045. Primeiramente, no tocante à 

preliminar de carência da ação, por ilegitimidade passiva ‘ad causam’ da 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de 

Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, penso que deva receber 

acolhimento. Como fórmula/regra geral, o estipulante, no contrato de 

seguro, não assume responsabilidade pelo pagamento da indenização 

securitária, pois protagoniza o papel de mero interveniente, na condição 

de mandatário do segurado, no procedimento de consumação do contrato 

do seguro, exceto se comprovado o mau-cumprimento das obrigações 

contratuais ou na hipótese em que é criada legítima expectativa de 

responsabilização indenizatória. Por conseguinte, levando-se por linha de 

estima que o estipulante, como regra, não é parte legítima para figurar no 

polo passivo de demanda que objetiva o pagamento da cobertura 

securitária, à míngua da comprovação de mau cumprimento do mandato e 

de que, em função do seu comportamento, subsistiu a criação na 

autora/segurada de legítima expectativa de ser responsável pela 

indenização, conclui-se, por inferência racional, que a Cooperativa Sicredi 

Ouro Verde MT não possui legitimidade para integrar a relação processual, 

visto que, ainda que no estado potencial, não é suscetível de sujeitar-se à 

pretensão de direito material vertida pela requerente. Impende enfatizar, 

por oportuno, que esse entendimento tem prevalecido em sucessivos 

julgamentos proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

“SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTIPULANTE QUE FOI 

AFASTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE PROVA. 

SÚMULA STJ/7. 1.- Como regra, o estipulante não é responsável pelo 

pagamento da indenização, por atuar apenas como interveniente, 

agilizando o procedimento de contratação do seguro, vale dizer, na 

condição de mandatário do segurado. 2.- Embora não se desconheça que, 

excepcionalmente, possa ser atribuído ao estipulante a responsabilidade 

pelo pagamento da indenização, em razão de mau cumprimento do 

mandato ou quando cria nos segurados a legítima expectativa de ser ele o 

responsável por esse pagamento, na hipótese, as premissas fáticas que 

conduziram o Colegiado estadual a entendimento diverso não podem ser 

revistas em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula 

desta Corte. 3.- Agravo Regimental improvido” (STJ, AgRg no REsp n.º 

1.281.529/SP, 3.ª Turma, Relator: Ministro Sidnei Beneti, julgado em 

13/02/2012) — com destaques não inseridos no texto original. “RECURSO 

ESPECIAL. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE DA 

ESTIPULANTE PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. 

EXCEÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1. Há firme posicionamento nesta Corte Superior pela 

ilegitimidade da estipulante de figurar no pólo passivo de ação de 

cobrança ajuizada pelos segurados ou beneficiários, na medida em que 

teria agido como simples mandatária da seguradora. 2. Ressalvas há, 

todavia, quando à estipulante pode ser atribuída a responsabilidade pelo 

mau cumprimento do mandato ou, como se dá na espécie, quando cria nos 

segurados a legítima expectativa de ser ela a responsável pelo 

pagamento. 3. Recurso não conhecido” (STJ, REsp n.º 791.222/DF, 4.ª 

Turma, Relator: Ministro Hélio Quaglia Barbosa, julgado em 06/09/2007) — 

com destaques não inseridos no texto original. Não subsistem outras 

questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se 

depreende da análise do processo, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a 

serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide: a) Julgo Extinto Parcialmente o Processo, sem a resolução de seu 

mérito, em função do reconhecimento da ilegitimidade passiva ‘ad causam’ 

da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde 

de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, o que faço com suporte no 

conteúdo normativo do art. 18 e art. 485, inciso VI, ambos do Código de 

Processo Civil/2015; b) com lastro no conteúdo normativo do art. 357 do 

Código de Processo Civil, Declaro saneado o processo, remetendo-o a 

fase instrutória. Delimitação das questões de fato e de direito relevantes 

[art. 357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo, como matéria 

fática controvertida, o seguinte fato: a existência de invalidez permanente 

e a sua extensão, total ou parcial, experimentada pela autora, em 

decorrência de Acidente Vascular Cerebral. Consiste questão de direito 

relevante: a existência do direito ao pagamento da indenização securitária 

e a sua quantificação. Provas deferidas: Considero que a realização de 

exame médico-pericial revela-se como meio imprescindível para verificar 

as condições físicas e de saúde da autora. Diante desta perspectiva, 

Defiro a produção da prova pericial. Indefiro a produção da prova 

testemunhal, visto que os fatos controvertidos só podem ser provados por 

documentos e por exame pericial [art. 443, inciso II do Código de Processo 

Civil]. Nomeio, para exercer a função de perito, o ilustre médico Dr. Guido 

V. Cespedes, para proceder ao exame pericial. Intime-se o ‘expert’ para, 

em aceitando a nomeação, designar data para realização da perícia e 

informar o valor dos honorários. Estabeleço que o laudo pericial deverá 

ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período, desde que justificada a necessidade. Com 

lastro no conteúdo normativo do art. 95 do Código de Processo Civil, dado 

ao fato de que a produção da prova pericial foi pugnada pela requerida 

Icatu Seguros S/A, estabeleço que as despesas da remuneração do 

‘expert’ deverão ser integralizadas pela empresa requerida. Intimem-se as 

partes litigantes para que, caso queiram, arguam o impedimento ou 

suspeição do perito, apresentem quesitos e/ou indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465, § 1.º do Código de 

Processo Civil]. Distribuição do ônus da prova. O ônus da prova deverá 

prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos I e II do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de 

maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Processo n.º 1000666-07.2016.811.0045. Trata-se de Embargos de 

Terceiro formulados por Richard Bidoia Carlotti contra Joel Elger, em que 

articulou, em síntese, que na data de 06 de maio de 2016, através de 

contrato de compra e venda, realizou a compra do trator marca Massey 

Ferguson, modelo 5285-4, série 5285400818, e que se investiu na posse 

do bem desde então. Registrou que, entretanto, o bem fora objeto de 

bus c a  e  a p r e e n s ã o ,  d e t e r m i n a d a  n o  p r o c e s s o  n º 

1000470-37.2016.8.11.0045, na qual o embargado litiga com Janilson 

Marcelino de Oliveira ME. Requereu, ao final, a procedência do pedido, 

para o fim de ordenar a desconstituição do ato de constrição judicial 

realizado. Foi deferida a tutela de urgência e concretizada à citação do 

embargado. O embargado veiculou resposta, oportunidade em que alegou, 

em resumo, que o trator não foi adquirido de boa-fé, visto que o contrato 

de compra e venda foi realizado de forma fraudulenta e, também, porque o 

bem foi adquirido por valor inferior ao preço de mercado. Mencionou que o 

embargante litiga de má-fé. Pugnou, ao final, pela extinção do processo ou 

pela improcedência do pedido. Houve réplica, oportunidade em que o 

embargante, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça 

inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Foi prolatado 

despacho saneador, que fixou os pontos controvertidos. Em audiência 

foram inquiridas quatro testemunhas. Encerrada a instrução, as partes 

veicularam memoriais escritos repisando seus argumentos e pedidos. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a 

decidir. Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame 

e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa de realização do exame dos requisitos de 
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admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. A ação de embargos 

de terceiro é conferida a todo aquele que, não integrando a relação 

jurídica de direito processual subjacente, ou àquele que, malgrado tenha 

integrado o processo na condição de parte, em função da natureza 

jurídica da aquisição dos bens ou pela qualidade que os possuir, de 

qualquer modo, tenha sofrido turbação ou esbulho na posse dos bens, 

que compõem o acervo patrimonial, decorrente de ato de apreensão 

judicial [art. 1.046 do Código de Processo Civil/1973; art. 674 do Código de 

Processo Civil/2015]. A fórmula/regra geral, no âmbito dos embargos de 

terceiro, fundamenta-se na busca de propiciar-se proteção àquele que 

experimentou ato de turbação ou esbulho na posse de seus bens. Pode, 

portanto, figurar como requerente, na ação de embargos de terceiro, tanto 

o proprietário e possuidor, como também o mero possuidor, mesmo que 

não seja proprietário, mas, como sói acontecer, exige-se que o direito 

invocado se mostre perfeitamente passível de adquirir qualidade protetiva. 

Nessa linha de intelecção, conclui-se, por inferência racional, que o 

possuidor de boa-fé tem legitimidade para, mediante o ajuizamento de 

embargos de terceiro, promover a defesa a posse de veículo automotor, 

adquirido por intermédio da consumação de contrato de compra e venda, 

materializado através de instrumento particular, haja vista que a 

transferência da propriedade, nestas circunstâncias, se concretiza com a 

tradição [art. 1.267 do Código Civil] pelo adquirente/comprador de boa-fé 

[cf.: TJRS, Apelação Cível n.º 70073945693, 1.ª Câmara Cível, Rel.: Des. 

Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 13/09/2017; TJRS, Apelação Cível n.º 

70074290552, 2.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Lúcia de Fátima Cerveira, j. 

30/08/2017]. Deveras, com o objetivo de corrigir iniquidades de ordem 

prática e de instituir um ambiente ético-processual, depreende-se que a 

distribuição do ônus da prova, de produção materialmente impossível ou 

excessivamente difícil (‘probatio diabolica’ ou ‘devil’s proof’), dado a 

natureza, se estabelece de modo a prescrever que, àquele que, afirma ter 

o fato/evento se concretizado (fato constitutivo do direito que fundamenta 

a pretensão), incumbe o dever de comprovar a sua existência, 

rechaçando-se a exigência de impor-se o dever de demonstração de fato 

negativo. É a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da 

prova. Com base nessas considerações, como forma de dar-se vazão à 

aplicabilidade do princípio dispositivo/congruência e encargo probatório e 

levando-se por linha de estima que a aquisição do bem de boa-fé, em 

momento anterior à consumação da penhora, caracteriza-se como fato 

constitutivo do direito, depreende-se, por inferência racional, que constitui 

ônus do embargante comprovar/demonstrar a transferência da 

propriedade e aquisição do bem de boa-fé. Interpretação que resulta da 

exegese do conteúdo normativo do art. 333, inciso I do Código de 

Processo Civil/1973; art. 373, inciso I do Código de Processo Civil/2015. 

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais o seguinte aresto que 

versa acerca de questão que guarda relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 

VEÍCULO. PENHORA. ÔNUS DA PROVA. Do embargante, o ônus de 

comprovar, de forma escorreita, que o veículo penhorado na execução lhe 

pertencia, e não ao executado. Prova testemunhal contraditória que não 

tem o condão de amparar a versão do requerente. Sentença confirmada. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME” (TJRS, Apelação Cível 

n.º 70057411894, 18.ª Câmara Cível, Relator: Des. Nelson José Gonzaga, 

julgado em 25/02/2016) — com destaques não inseridos no texto original. 

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. 

ÔNUS DA PROVA. Nos embargos de terceiro, é ônus do embargante 

demonstrar que o bem penhorado lhe pertence, não mais integrando a 

esfera patrimonial do devedor. Ônus do qual não se desincumbiu 

minimamente o embargante, pois a mera transferência do registro 

administrativo de automóvel não faz presumir a tradição e, com isso, a 

efetiva transmissão da propriedade. Peculiaridades do caso concreto, em 

que o registro do automóvel foi transferido do nome do pai (causador do 

acidente com o próprio veículo penhorado) para o do filho (embargante), 

sendo que o embargante nem mesmo alega desconhecer o envolvimento 

do seu genitor do sinistro, não cogitando de sua condição de terceiro de 

boa-fé. Apelo provido” (TJRS, Apelação Cível n.º 70048910970, 12.ª 

Câmara Cível, Relator: Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. em 11/09/2014) 

— com destaques não inseridos no texto original. Pois bem. Compulsando 

o material cognitivo produzido no processo, denota-se que, no dia 06 de 

maio de 2016, o terceiro Joelson Fiorentino de Oliveira celebrou contrato 

de compra e venda de veículo usado à vista com o embargante Richard 

Bidoia Carlotti, tendo por objeto a aquisição do trator Marca Massey 

Ferguson, modelo 5285-4, ano de fabricação 2002, série 5285400818, cor 

vermelha, de propriedade do vendedor, pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais), a ser depositado na conta bancária de Edmar Pereira Batista 

(evento nº 1099189). Da análise meticulosa do conjunto de provas 

produzido no processo, é possível divisar, também, que, no mesmo dia 06 

de maio de 2016, o embargante realizou a transferência eletrônica do valor 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na conta bancária de Edmar Pereira 

Batista (evento nº 1099194 – pág. 2). Segundo os informes produzidos no 

processo, deflui-se que o reconhecimento da firma dos contratantes, no 

contrato de promessa de compra, se efetivou na data de 06 de maio de 

2016 — embora a data em que foi realizada a autenticação de cópia do 

documento corresponde ao dia 20 de maio de 2016. Com efeito, segundo a 

norma de regência, malgrado comprove a existência da obrigação 

convencional, o contrato somente adquire a capacidade de repercutir 

efeitos perante terceiros depois de transcrito no Registro Público ou 

quando realizado o reconhecimento da firma por Tabelião [art. 221 do 

Código Civil; art. 409, parágrafo primeiro, inciso I e art. 411, inciso I, ambos 

do Código de Processo Civil/2015], haja vista que comprova, de forma 

eficaz, a data da ultimação do contrato. Nessa mesma linha de raciocínio, 

a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos 

Tribunais Estaduais o seguinte aresto que versa acerca de questão que 

guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: “(…) 

Prevalece a data do reconhecimento da firma como termo inicial do 

contrato não registrado, e não a data nele constante. (…)” (TJMS, 

Apelação Cível n.º 2005.005882-4, 2.ª Turma Cível, Relator: Des. Horácio 

Vanderlei Nascimento Pithan, julgado em 04/10/2005). Na hipótese 

concreta, por via de consequência, à luz deste raciocínio, conclui-se, por 

inferência racional, que em momento anterior a data do ajuizamento da 

ação de rescisão de contrato nº 1000470-37.2016.8.11.0045, e do ato de 

busca e apreensão do trator ‘sub judice’, o embargante já detinha a posse 

do bem móvel, ao que tudo indica, de boa-fé, haja vista que o adquiriu 

regularmente de terceira pessoa, que, por sua vez, o adquiriu do 

embargado, inexistindo prova de fraude ou má-fé por parte do adquirente. 

De fato, ao excursionar o conjunto do material cognitivo produzido no 

processo, depreende-se que não subsistem evidencias concretas que 

detém a capacidade de demonstrar, com segurança categórica, que o 

embargante tivesse realizado a aquisição do maquinário, objeto de 

constrição judicial, sabendo que o bem era litigioso e visando prejudicar o 

direito do embargado. Deveras, a despeito do protesto realizado na data 

de 06 de maio de 2016, resta inviável presumir que o embargante tenha 

tomado conhecimento do seu conteúdo, visto que sequer houve a 

intimação pessoal da devedora, que foi intimada por edital (evento nº 

1877384 – pág. 1). Já em relação ao preço que o bem fora vendido (R$ 

30.000,00), não destoa do valor de mercado, haja vista o teor da avaliação 

realizada pela empresa Guimarães Agrícola Ltda, que atua no ramo de 

compra e venda de equipamentos agrícolas da marca Massey Ferguson 

(evento nº 1099193 – pág. 2). Para além disso, declarações colhidas em 

sede extrajudicial, quando não ratificadas no espaço público processual, 

não se prestam à formação de juízo seguro, posto que é na esfera judicial 

que incidem os princípios do contraditório e da ampla defesa. E a prova 

oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, descarta a possibilidade 

de fraude envolvendo a compra e venda do bem móvel. Pelas declarações 

colhidas, por ocasião da audiência de instrução, todos os indícios de 

posse, demonstrados pela prova documental, foram corroborados, já que 

as testemunhas inquiridas foram uníssonas em dizer que o embargante 

adquiriu e tomou posse do trator ‘sub judice’. Senão vejamos: Sidiney 

Tristao (evento nº 10468125) referiu ter prestado serviços de lanternagem 

e pintura em um trator Massey, de cor vermelha, para o embargante 

Richard, tendo cobrado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); Paulo 

Cesar Mendes Borges (eventos nº 10468151 e nº 10468119) declarou 

que o embargante Richard comprou o trator do Jaelson, tendo presenciado 

a transferência eletrônica do valor de R$ 30.000,00, via telefone celular, 

para a conta de Edmar; Jairo Prestes de Oliveira (evento nº 10468114) 

afirmou que o embargado vendeu o trator para Jaelson, não sabendo se o 

trator foi vendido posteriormente; Alexandre Fernando Costa (eventos nº 

10468084 e nº 10468149) disse que vendeu o trator há cerca de quatro 

anos para Jaelson que, por sua vez, entregou o bem para Edmar porque 

havia pegado dinheiro emprestado, e que não sabe se o trator foi vendido 

posteriormente. É importante notar, nesse cenário, também, que, do exame 

meticuloso do conteúdo da prova produzida no processo, é possível 
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divisar ainda a existência de indícios concretos do exercício do direito de 

posse do bem, por parte do embargante. Prova disso, e que não 

comportam restrições argumentativas, são os documentos encartados no 

evento nº 1099197 – pág. 2/8, dando conta de que o embargante realizou 

a compra de produtos e o pagamento de serviços, com a finalidade de 

promover a manutenção do trator. Estas circunstâncias, analisadas de 

forma contextualizada, permitem concluir que o embargante detinha, ao 

que tudo indica, a posse do bem móvel ‘sub judice’ de boa-fé e que, dado 

ao ajuizamento da ação rescisória e a determinação judicial de busca e 

apreensão do bem, experimentou/sofreu ameaça fundada de esbulho no 

direito de posse. Consequentemente, nesse diapasão de ideias, não vejo 

como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a 

consequência de que a procedência da pretensão, que objetiva obter a 

proteção possessória, desponta como medida inquestionável. Em 

arremate, não se pode perder de perspectiva, também, que o embargante 

ao ajuizar a ação de embargos de terceiro e promover sua defesa, não 

executou comportamento que se contrapõe ao dever de manutenção e de 

observância da lealdade processual e que caracteriza abuso do direito de 

ação, o quê descarta a aplicação da sanção da litigância de má-fé [art. 77, 

inciso I e art. 80, inciso II, ambos do Código de Processo Civil]. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial da 

ação de embargos de terceiro, por Richard Bidoia Carlotti e Joel Elger, para 

o fim de: a) Confirmar, na sua feição integral, a tutela de urgência 

precedentemente concedida e, como corolário natural, Decretar a 

insubsistência das medidas constritivas relacionadas trator marca Massey 

Ferguson, modelo 5285-4, ano de fabricação 2002, série 5285400818, cor 

vermelha, realizadas no âmbito da ação nº 1000470-37.2016.8.11.0045; b) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo 

princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, Condeno o embargado no pagamento de 

custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da 

parte adversa, fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e a 

natureza da demanda. Uma vez preclusa a presente decisão, Determino 

que seja trasladada cópia integral do presente veredicto à ação que se 

encontra apensa/associada, processo nº 1000470-37.2016.8.11.0045. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de 

maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Processo n.º 1000666-07.2016.811.0045. Trata-se de Embargos de 

Terceiro formulados por Richard Bidoia Carlotti contra Joel Elger, em que 

articulou, em síntese, que na data de 06 de maio de 2016, através de 

contrato de compra e venda, realizou a compra do trator marca Massey 

Ferguson, modelo 5285-4, série 5285400818, e que se investiu na posse 

do bem desde então. Registrou que, entretanto, o bem fora objeto de 

bus c a  e  a p r e e n s ã o ,  d e t e r m i n a d a  n o  p r o c e s s o  n º 

1000470-37.2016.8.11.0045, na qual o embargado litiga com Janilson 

Marcelino de Oliveira ME. Requereu, ao final, a procedência do pedido, 

para o fim de ordenar a desconstituição do ato de constrição judicial 

realizado. Foi deferida a tutela de urgência e concretizada à citação do 

embargado. O embargado veiculou resposta, oportunidade em que alegou, 

em resumo, que o trator não foi adquirido de boa-fé, visto que o contrato 

de compra e venda foi realizado de forma fraudulenta e, também, porque o 

bem foi adquirido por valor inferior ao preço de mercado. Mencionou que o 

embargante litiga de má-fé. Pugnou, ao final, pela extinção do processo ou 

pela improcedência do pedido. Houve réplica, oportunidade em que o 

embargante, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça 

inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Foi prolatado 

despacho saneador, que fixou os pontos controvertidos. Em audiência 

foram inquiridas quatro testemunhas. Encerrada a instrução, as partes 

veicularam memoriais escritos repisando seus argumentos e pedidos. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a 

decidir. Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame 

e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa de realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. A ação de embargos 

de terceiro é conferida a todo aquele que, não integrando a relação 

jurídica de direito processual subjacente, ou àquele que, malgrado tenha 

integrado o processo na condição de parte, em função da natureza 

jurídica da aquisição dos bens ou pela qualidade que os possuir, de 

qualquer modo, tenha sofrido turbação ou esbulho na posse dos bens, 

que compõem o acervo patrimonial, decorrente de ato de apreensão 

judicial [art. 1.046 do Código de Processo Civil/1973; art. 674 do Código de 

Processo Civil/2015]. A fórmula/regra geral, no âmbito dos embargos de 

terceiro, fundamenta-se na busca de propiciar-se proteção àquele que 

experimentou ato de turbação ou esbulho na posse de seus bens. Pode, 

portanto, figurar como requerente, na ação de embargos de terceiro, tanto 

o proprietário e possuidor, como também o mero possuidor, mesmo que 

não seja proprietário, mas, como sói acontecer, exige-se que o direito 

invocado se mostre perfeitamente passível de adquirir qualidade protetiva. 

Nessa linha de intelecção, conclui-se, por inferência racional, que o 

possuidor de boa-fé tem legitimidade para, mediante o ajuizamento de 

embargos de terceiro, promover a defesa a posse de veículo automotor, 

adquirido por intermédio da consumação de contrato de compra e venda, 

materializado através de instrumento particular, haja vista que a 

transferência da propriedade, nestas circunstâncias, se concretiza com a 

tradição [art. 1.267 do Código Civil] pelo adquirente/comprador de boa-fé 

[cf.: TJRS, Apelação Cível n.º 70073945693, 1.ª Câmara Cível, Rel.: Des. 

Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 13/09/2017; TJRS, Apelação Cível n.º 

70074290552, 2.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Lúcia de Fátima Cerveira, j. 

30/08/2017]. Deveras, com o objetivo de corrigir iniquidades de ordem 

prática e de instituir um ambiente ético-processual, depreende-se que a 

distribuição do ônus da prova, de produção materialmente impossível ou 

excessivamente difícil (‘probatio diabolica’ ou ‘devil’s proof’), dado a 

natureza, se estabelece de modo a prescrever que, àquele que, afirma ter 

o fato/evento se concretizado (fato constitutivo do direito que fundamenta 

a pretensão), incumbe o dever de comprovar a sua existência, 

rechaçando-se a exigência de impor-se o dever de demonstração de fato 

negativo. É a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da 

prova. Com base nessas considerações, como forma de dar-se vazão à 

aplicabilidade do princípio dispositivo/congruência e encargo probatório e 

levando-se por linha de estima que a aquisição do bem de boa-fé, em 

momento anterior à consumação da penhora, caracteriza-se como fato 

constitutivo do direito, depreende-se, por inferência racional, que constitui 

ônus do embargante comprovar/demonstrar a transferência da 

propriedade e aquisição do bem de boa-fé. Interpretação que resulta da 

exegese do conteúdo normativo do art. 333, inciso I do Código de 

Processo Civil/1973; art. 373, inciso I do Código de Processo Civil/2015. 

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais o seguinte aresto que 

versa acerca de questão que guarda relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 

VEÍCULO. PENHORA. ÔNUS DA PROVA. Do embargante, o ônus de 

comprovar, de forma escorreita, que o veículo penhorado na execução lhe 

pertencia, e não ao executado. Prova testemunhal contraditória que não 

tem o condão de amparar a versão do requerente. Sentença confirmada. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME” (TJRS, Apelação Cível 

n.º 70057411894, 18.ª Câmara Cível, Relator: Des. Nelson José Gonzaga, 

julgado em 25/02/2016) — com destaques não inseridos no texto original. 

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. 

ÔNUS DA PROVA. Nos embargos de terceiro, é ônus do embargante 

demonstrar que o bem penhorado lhe pertence, não mais integrando a 

esfera patrimonial do devedor. Ônus do qual não se desincumbiu 

minimamente o embargante, pois a mera transferência do registro 

administrativo de automóvel não faz presumir a tradição e, com isso, a 

efetiva transmissão da propriedade. Peculiaridades do caso concreto, em 

que o registro do automóvel foi transferido do nome do pai (causador do 
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acidente com o próprio veículo penhorado) para o do filho (embargante), 

sendo que o embargante nem mesmo alega desconhecer o envolvimento 

do seu genitor do sinistro, não cogitando de sua condição de terceiro de 

boa-fé. Apelo provido” (TJRS, Apelação Cível n.º 70048910970, 12.ª 

Câmara Cível, Relator: Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. em 11/09/2014) 

— com destaques não inseridos no texto original. Pois bem. Compulsando 

o material cognitivo produzido no processo, denota-se que, no dia 06 de 

maio de 2016, o terceiro Joelson Fiorentino de Oliveira celebrou contrato 

de compra e venda de veículo usado à vista com o embargante Richard 

Bidoia Carlotti, tendo por objeto a aquisição do trator Marca Massey 

Ferguson, modelo 5285-4, ano de fabricação 2002, série 5285400818, cor 

vermelha, de propriedade do vendedor, pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais), a ser depositado na conta bancária de Edmar Pereira Batista 

(evento nº 1099189). Da análise meticulosa do conjunto de provas 

produzido no processo, é possível divisar, também, que, no mesmo dia 06 

de maio de 2016, o embargante realizou a transferência eletrônica do valor 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na conta bancária de Edmar Pereira 

Batista (evento nº 1099194 – pág. 2). Segundo os informes produzidos no 

processo, deflui-se que o reconhecimento da firma dos contratantes, no 

contrato de promessa de compra, se efetivou na data de 06 de maio de 

2016 — embora a data em que foi realizada a autenticação de cópia do 

documento corresponde ao dia 20 de maio de 2016. Com efeito, segundo a 

norma de regência, malgrado comprove a existência da obrigação 

convencional, o contrato somente adquire a capacidade de repercutir 

efeitos perante terceiros depois de transcrito no Registro Público ou 

quando realizado o reconhecimento da firma por Tabelião [art. 221 do 

Código Civil; art. 409, parágrafo primeiro, inciso I e art. 411, inciso I, ambos 

do Código de Processo Civil/2015], haja vista que comprova, de forma 

eficaz, a data da ultimação do contrato. Nessa mesma linha de raciocínio, 

a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos 

Tribunais Estaduais o seguinte aresto que versa acerca de questão que 

guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: “(…) 

Prevalece a data do reconhecimento da firma como termo inicial do 

contrato não registrado, e não a data nele constante. (…)” (TJMS, 

Apelação Cível n.º 2005.005882-4, 2.ª Turma Cível, Relator: Des. Horácio 

Vanderlei Nascimento Pithan, julgado em 04/10/2005). Na hipótese 

concreta, por via de consequência, à luz deste raciocínio, conclui-se, por 

inferência racional, que em momento anterior a data do ajuizamento da 

ação de rescisão de contrato nº 1000470-37.2016.8.11.0045, e do ato de 

busca e apreensão do trator ‘sub judice’, o embargante já detinha a posse 

do bem móvel, ao que tudo indica, de boa-fé, haja vista que o adquiriu 

regularmente de terceira pessoa, que, por sua vez, o adquiriu do 

embargado, inexistindo prova de fraude ou má-fé por parte do adquirente. 

De fato, ao excursionar o conjunto do material cognitivo produzido no 

processo, depreende-se que não subsistem evidencias concretas que 

detém a capacidade de demonstrar, com segurança categórica, que o 

embargante tivesse realizado a aquisição do maquinário, objeto de 

constrição judicial, sabendo que o bem era litigioso e visando prejudicar o 

direito do embargado. Deveras, a despeito do protesto realizado na data 

de 06 de maio de 2016, resta inviável presumir que o embargante tenha 

tomado conhecimento do seu conteúdo, visto que sequer houve a 

intimação pessoal da devedora, que foi intimada por edital (evento nº 

1877384 – pág. 1). Já em relação ao preço que o bem fora vendido (R$ 

30.000,00), não destoa do valor de mercado, haja vista o teor da avaliação 

realizada pela empresa Guimarães Agrícola Ltda, que atua no ramo de 

compra e venda de equipamentos agrícolas da marca Massey Ferguson 

(evento nº 1099193 – pág. 2). Para além disso, declarações colhidas em 

sede extrajudicial, quando não ratificadas no espaço público processual, 

não se prestam à formação de juízo seguro, posto que é na esfera judicial 

que incidem os princípios do contraditório e da ampla defesa. E a prova 

oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, descarta a possibilidade 

de fraude envolvendo a compra e venda do bem móvel. Pelas declarações 

colhidas, por ocasião da audiência de instrução, todos os indícios de 

posse, demonstrados pela prova documental, foram corroborados, já que 

as testemunhas inquiridas foram uníssonas em dizer que o embargante 

adquiriu e tomou posse do trator ‘sub judice’. Senão vejamos: Sidiney 

Tristao (evento nº 10468125) referiu ter prestado serviços de lanternagem 

e pintura em um trator Massey, de cor vermelha, para o embargante 

Richard, tendo cobrado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); Paulo 

Cesar Mendes Borges (eventos nº 10468151 e nº 10468119) declarou 

que o embargante Richard comprou o trator do Jaelson, tendo presenciado 

a transferência eletrônica do valor de R$ 30.000,00, via telefone celular, 

para a conta de Edmar; Jairo Prestes de Oliveira (evento nº 10468114) 

afirmou que o embargado vendeu o trator para Jaelson, não sabendo se o 

trator foi vendido posteriormente; Alexandre Fernando Costa (eventos nº 

10468084 e nº 10468149) disse que vendeu o trator há cerca de quatro 

anos para Jaelson que, por sua vez, entregou o bem para Edmar porque 

havia pegado dinheiro emprestado, e que não sabe se o trator foi vendido 

posteriormente. É importante notar, nesse cenário, também, que, do exame 

meticuloso do conteúdo da prova produzida no processo, é possível 

divisar ainda a existência de indícios concretos do exercício do direito de 

posse do bem, por parte do embargante. Prova disso, e que não 

comportam restrições argumentativas, são os documentos encartados no 

evento nº 1099197 – pág. 2/8, dando conta de que o embargante realizou 

a compra de produtos e o pagamento de serviços, com a finalidade de 

promover a manutenção do trator. Estas circunstâncias, analisadas de 

forma contextualizada, permitem concluir que o embargante detinha, ao 

que tudo indica, a posse do bem móvel ‘sub judice’ de boa-fé e que, dado 

ao ajuizamento da ação rescisória e a determinação judicial de busca e 

apreensão do bem, experimentou/sofreu ameaça fundada de esbulho no 

direito de posse. Consequentemente, nesse diapasão de ideias, não vejo 

como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a 

consequência de que a procedência da pretensão, que objetiva obter a 

proteção possessória, desponta como medida inquestionável. Em 

arremate, não se pode perder de perspectiva, também, que o embargante 

ao ajuizar a ação de embargos de terceiro e promover sua defesa, não 

executou comportamento que se contrapõe ao dever de manutenção e de 

observância da lealdade processual e que caracteriza abuso do direito de 

ação, o quê descarta a aplicação da sanção da litigância de má-fé [art. 77, 

inciso I e art. 80, inciso II, ambos do Código de Processo Civil]. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial da 

ação de embargos de terceiro, por Richard Bidoia Carlotti e Joel Elger, para 

o fim de: a) Confirmar, na sua feição integral, a tutela de urgência 

precedentemente concedida e, como corolário natural, Decretar a 

insubsistência das medidas constritivas relacionadas trator marca Massey 

Ferguson, modelo 5285-4, ano de fabricação 2002, série 5285400818, cor 

vermelha, realizadas no âmbito da ação nº 1000470-37.2016.8.11.0045; b) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo 

princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, Condeno o embargado no pagamento de 

custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da 

parte adversa, fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e a 

natureza da demanda. Uma vez preclusa a presente decisão, Determino 

que seja trasladada cópia integral do presente veredicto à ação que se 

encontra apensa/associada, processo nº 1000470-37.2016.8.11.0045. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de 

maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 87520 Nr: 1348-81.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVALDO XAVIER DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 Vistos etc.,

1. Da remição da pena

Diante das folhas de frequência ao trabalho acostadas às fls. 145/147, 

149/151, 153/155, 157/159, 161/164 e 165/167, referente ao labor 

desenvolvido nos meses de julho/2016 a dezembro/2017, DECLARO 

REMIDOS mais 106 (cento e seis) dias da pena do recuperando, uma vez 

que verifica-se que o mesmo possui 317 (trezentos e dezessete) dias de 

trabalho (317/3=105,666).

2. Do cálculo de pena

Não tendo sido impugnado o cálculo de pena (fl. 169) pelas partes, 

HOMOLOGO os termos do referido documento, para os devidos fins.

 Proceda–se a entrega de fotocópia da liquidação de pena ao 
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recuperando.

Dessa feita, aguarde-se o cumprimento do requisito objeto para 

progressão de regime.

3. Proceda-se a elaboração do cálculo da pena de multa e, após, intime-se 

o recuperando para pagamento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

inscrição na dívida ativa da União. Decorrido o prazo sem pagamento, o 

que deverá ser certificado, oficie-se ao órgão competente para inscrição 

na dívida ativa.

.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 152721 Nr: 1557-74.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS EVANGELISTA DE SOUZA, FELIPE 

GONÇALVES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGÉRIO MENDES - 

OAB:16.057/MT

 Vistos etc.,

1. Em relação ao acusado Felipe Gonçalves Alves

Tendo em vista que o acusado foi citado pessoalmente, com fundamento 

no artigo 80 do Código de Processo Penal, determino o 

DESMEMBRAMENTO do presente feito, somente em relação ao réu Felipe 

Gonçalves Alves, evitando-se assim, maiores delongas nas prisões dos 

demais envolvidos.

 2. Em relação ao acusado Lucas Evangelista de Souza

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 

de julho de 2018, às 15h00min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

3. Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 152721 Nr: 1557-74.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS EVANGELISTA DE SOUZA, FELIPE 

GONÇALVES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGÉRIO MENDES - 

OAB:16.057/MT

 Dia 02 de julho de 2018, ás 15h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 153165 Nr: 1829-68.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 Vistos etc.,

1. Tendo em vista a Portaria nº 725/2018-DGTJ/PRES, redesigno a 

audiência para o dia 25 de junho de 2018, às 13h30min.

2. Intime-se o Ministério Público, o réu, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pelas partes. Requisite-se, se necessário.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 151280 Nr: 618-94.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FÉLIX DO NASCIMENTO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Flavia Xavier 

Mesquita - OAB:OAB/MT 19.168, AURELINA DO NASCIMENTO 

CAMPOS LIMA - OAB:19733-O /MT

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 

de junho de 2018, às 15h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 153390 Nr: 1947-44.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO ROBERTO ALVES HOELTGEBAUM, 

THIAGO SILVA FERREIRA, KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO, RAFAEL 

GENEROSO BAMPA, DANILO JUNIOR GROTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, FABIO DO NASCIMENTO SILVA - 

OAB:OAB/MT 16947-O

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 

de julho de 2018, às 13h00min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogados os réus.

Intimem-se o Ministério Público, os acusados, seus Defensores, bem como 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Findo, INDEFIRO os requerimentos constantes no “item b” do petitório de 

fls. 125/126, eis que não comprovado a necessidade de tais medidas.

 Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 32763 Nr: 2488-92.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL LRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO COSTA KNEBEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Reeducando, na pessoa de seu procurador para que, 

ficque ciente da Decisão de fls. 370, bem como dê inicio no cumprimento 

de sua reprimenda.
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INTIMADO ainda que, nos termos da Decisão de fls. 370, apresente 

JUSTIFICATIVA, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do descumprimento da 

pena imposta e INFORME o atual endereço do Reeducando OU 

COMPAREÇA com o Reeducando em Cartório para informar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 97103 Nr: 3622-81.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAILTON RIBEIRO LUSTOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiani Pereira de Souza - 

OAB:MT0021223O, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - 

OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

1. DEFIRO o petitório da Defesa de fls. 156/159, no tocante a correção da 

fração a ser utilizada para obtenção do benefício da progressão de regime 

em relação a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses fixada na guia de fl. 

06, para o fim de constar 1/6 (um sexto), conforme precedentes do E. 

STF.

 2. Com efeito, proceda-se a confecção de novo cálculo de pena, 

observando o acima alinhavado.

Caso o recuperando já tenha atingido o requisito objetivo para progressão 

de regime, providencie-se imediatamente o atestado de comportamento 

carcerário e demais documentos necessários, bem como novo parecer 

ministerial. Após, retornem-me os autos conclusos.

3. Intime-se.

 4. Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011580-45.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAZUCH & DALL AGNOL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO)

FABIELY MALACARNE GANZER OAB - MT22966/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELCIO CAVERZAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

 

Intimação das partes, via de seus advogados, acerca da PENHORA 

realizada via Renajud e Despacho ID 11619982, bem como da audiência de 

conciliação designada para o dia 12 DE JULHO de 2018, às 13H45, a ser 

realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010049-55.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYBERSON CRISTIANO VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VALDIR JOSE HENNING (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE VENDRUSCOLO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010049-55.2014.8.11.0045 EXEQUENTE: G. F. IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA LTDA - ME EXECUTADO: CLEYBERSON CRISTIANO 

VIEIRA Vistos. Defiro o requerimento de id. 10455934, para bloqueio de 

veículo da parte executada, buscando se evitar a ineficácia da prestação 

jurisdicional, o que o faço por meio do sistema RENAJUD. Restando a 

busca infrutífera, abra-se vista à parte Exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção da 

ação. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 07 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002814-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WENNEY FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002814-54.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[BANCÁRIOS, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: WENNEY FERREIRA 

LOPES Parte Ré: REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA 

DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Nesta 

toada, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte requerente aduz que teve seu nome incluído nos cadastros de 

inadimplentes pela empresa requerida, em virtude de débito pago em 

atraso (ID 9232985 e 9232959), e que necessitou de auxílio na via 

administrativa para retirada do mesmo. A parte requerida, contesta de 

forma genérica, todavia, não comprova o alegado. No caso, se incumbiu o 

autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Por conseguinte, ao destrinchar o acervo de informações 

engendradas nos autos, depreende-se, máxime das circunstâncias que 

envolveram os fatos sub judice, que todo o ocorrido limitou-se à ação da 

empresa reclamada que, de forma abusiva, procedeu à inscrição do nome 

da consumidora/reclamante nos cadastros de inadimplentes. De fato, não 

se pode negar valor à premissa de que a existência de registro negativo 

no banco de dados da SPC e SERASA dá ensejo à perturbação emocional 

ao indivíduo, que causa abalo a incolumidade psicológica, ao dinamizar na 

sua psique sentimento de desvalia e desprezo absoluto, decorrente de 

relação de consumo mal resolvida, causadora de transtornos mais 

intensos do que aqueles que se podia esperar, principalmente 

contratempos e constrangimentos desnecessários. Exatamente nesta 

toada, depreende-se que a existência do dano moral decorre in re ipsa, de 

tal sorte que a responsabilidade do agente exsurge do simples fato da 

violação do direito, sendo irrelevante a demonstração do prejuízo em 

concreto, o qual vem presumido em face da conjuntura fática entabulada; 

o dano consuma-se com a inscrição indevida nos cadastros de 

inadimplentes, nada mais sendo necessário provar, eis por que o dano 

moral daí deriva, carecendo de demonstração no plano fático probatório. 

Dessa forma, entendo caracterizado o sofrimento psíquico da reclamante, 

como de qualquer outra pessoa em semelhante circunstância vexatória, 

que, ao ter o seu nome irregularmente inscrito nos cadastros de proteção 

ao crédito do SPC e SERASA foi submetida a contratempos e 

constrangimentos desnecessários. Logo, uma vez definidos o dever de 

indenizar e a ocorrência de prejuízos, passo, portanto, a aquilatar a 

quantificação do dano moral suportado pela reclamante. Por conseguinte, 

partindo da premissa consistente no fato de que a manutenção ilegal do 

nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes do SCPC e SERASA 

conservou-se durante expressivo interstício temporal, adicionado ao 

cipoal de circunstâncias que envolvem o caso submetido à apreciação, e, 

por derradeiro, levando-se por linha de estima a avaliação do exame do 

potencial socioeconômico das partes litigantes, creio que se apresenta 

como medida de prudência razoável que se arbitre o valor da indenização 
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pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), como forma de minimizar os transtornos gerados pela inclusão do 

nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, sem que se 

configure enriquecimento sem causa para o ofendido. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de: a) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos 

morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data 

em que foi arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês, contabilizados da data do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ); b) Declarar inexistentes os débitos discutidos nestes 

autos, proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança 

referente a estes, sob pena em caso de descumprimento, de multa diária 

de R$200,00 (duzentos reais), até o limite máximo dos Juizados Especiais; 

c) Determinar que a Reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, o cancelamento das Inscrições no Cadastro de Inadimplentes, sob 

pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), em caso de 

descumprimento, até o limite máximo do valor de alçada dos Juizados 

Especiais. d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka 

Almeida, Juíza Leiga. I. Homologo a decisão proferida pela juíza leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95 . II. Int. Lucas do Rio Verde/MT, 

07 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004574-72.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANO DENICOLO (REQUERENTE)

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamante/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 04 de junho de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 133248 Nr: 7446-77.2016.811.0045

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILENA MENEZES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCOS ANTÔNIO MENDES - OAB:11341-A

 Vistos.

Considerando que já houve oportunidade para composição civil Intimem-se 

a querelante e o querelado, para audiência de instrução 30 de julho de 

2018, as 15h, a fim de verificar a possibilidade de concretizar-se o 

recebimento da queixa crime

Cientificando-os de que deverão comparecer à audiência acompanhado 

de testemunhas, no máximo três, independente de intimação, e de 

advogado, advertindo-o ainda de que, na sua falta, ser-lhe-á nomeado 

Defensor Público, devendo ser cientificado de que deverá se entrevistar 

com seu advogado antes da data da audiência, conforme preceitua o § 2º 

do art. 185 do Código de Processo Penal.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 09 de maio de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001518-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TARCILA PEREIRA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001518-60.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: TARCILA PEREIRA BATISTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 04/07/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 4 de junho 

de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 27279 Nr: 1245-50.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI, MIRIAN ADRIANI SCHVINN 

ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHAVES 

BARCELLOS - OAB:31602/RS, Edivani Pereira da Silva - OAB:OAB/MT 

10235, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:OAB/MT 14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 .Posto isto, acolho parcialmente os embargos de declaração, contudo 

apenas para excluir da decisão o fundamento de que a duplicidade de 

execução já teria sido objeto de sentença proferida nos embargos cod. 

31.328, de pp. 137/143, que foram julgados improcedentes, mantendo os 

seus demais termos.Cumpra-se o dispositivo da decisão proferida as pp. 

157/158.Intimem-se. Expeça-se o necessário

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031831 Nr: 2914-64.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFL, YBLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Martins Gama dos Santos Filho 

- OAB:OAB/GO 51076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32259 Nr: 1259-38.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jolmir Antoninho Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT

 O Sr. Perito – por três vezes – foi intimado para compareceu aos autos na 

tentativa de esclarecer as dúvidas que emergiam de seu canhestro labor.

 Entretanto, em nova manifestação (fls. 801/804), o Sr. Perito, novamente, 

deixou de esclarecer de forma minudenciada a razão pela qual efetivou a 

perícia lavrada nos autos de forma diferente daquela alegada por ambas 

as partes em suas impugnações, bem como a contraposição entre os 

argumentos das partes e o constante na sentença/acórdão que 

determinou a forma de efetivação dos cálculos.

 Essas circunstâncias, por si só, demonstram que o Perito arvorou-se em 

aventura profissional, sem a mínima aptidão para realização da perícia.

 Assim, considerando a insatisfação dos trabalhos realizados no presente 

feito, determino a DESTITUIÇÃO do perito, Sr. Daniel Freitas Pereira de 

Figueiredo, credenciado junto ao Instituto de Perícias Científicas – IPC.

 Nesse passo, intime-se o IPC para, no prazo de 10 (dez) dias, nomear 

novo perito contábil, a fim de cumpri o encargo.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031710 Nr: 2848-84.2018.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzmar Oliveira Vieira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neusa Mariam de Castro 

Serafin - OAB:23.300/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos referidos 

pressupostos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 115104 Nr: 5523-88.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley Pereira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amado José Ferreira Filho - 

OAB:OAB/MT 22.124-A, Dinalva Ribeiro de Sousa - OAB:OAB/MT 

22.255/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que de fato a Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso recebera o processo, em data posterior à da audiência 

anteriormente agendada, designo nova audiência para o dia 07.08.2018 às 

13h00min (MT), consignando as demais deliberações contidas no 

despacho de fl. 59-vs.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031833 Nr: 2916-34.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Sampaio Sousa - 

OAB:OAB/PA 15441-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031841 Nr: 2924-11.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Antônio de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Aparecido Mapelli, Rosa Helena 

Mapelli, Espólio de Antonio Carlos Mapelli, Edvaldo Mapelli, Renata Soares 

Franco Mapelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Antonio de Paula - 

OAB:OAB/MG 54.865-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a 

urgência que o caso requer.5) Providencie o Sr. Gestor Judiciário o 
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necessário para avaliação e a designação de data para a expropriação do 

bem penhorado em alienação judicial, observando-se que o bem será 

expropriado em primeira praça pelo valor de piso equivalente ao montante 

designado na avaliação, e na hipótese de venda em segunda praça, pelo 

equivalente à, no mínimo, 60 % (sessenta por cento) da avaliação, 

conforme regra mencionada no artigo 891, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.(...)16) Após o cumprimento, independentemente de novo 

despacho, remeta os autos à origem, com os cumprimentos de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95609 Nr: 4233-09.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Renato de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderbal Ribeiro de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o executado já foi citado nos autos (fls. 58), deixo de 

determinar nova citação, conforme requerido às fls. 65/66.Ocorrendo a 

tempestiva e devida notificação do devedor para o pagamento da dívida ou 

a nomeação de bens à penhora e não tendo ele cumprido 

espontaneamente a obrigação nem indicado bens passíveis de constrição, 

caso é de execução forçada da obrigação.Por tal razão, determino a 

expedição de mandado ao Sr. Oficial de Justiça para que perfaça a 

penhora, avaliação e remoção de bens da executada, conforme indicado 

às fls. 119.Nos termos do artigo 1.267 da lei n.º 10.406/02 (Código Civil 

Brasileiro) e considerando que a propriedade móvel transmite-se pela 

mera tradição, fica desde já o Sr. Oficial autorizado a penhorar o bem 

móvel indicado às fls. 119, independentemente do local onde se encontrar 

o bem, ainda que sobre a posse, detenção ou guarda de terceiros.Em 

caso de ausência de atribuição de valor dos bens pelo executado, com a 

concordância do exequente, determino a imediata avaliação do bem, nos 

termos do artigo 829, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Fica desde 

já os longa manus cientificados que o depósito do bem penhorado 

somente poderá ser efetivado em poder do executado, nos termos do 

artigo 840, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, com expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção. Do contrário e de 

forma ordinária, deverá o bem ser depositado em nome do exequente, 

ficando este na condição de fiel depositário, ciente ainda que deverá 

providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de precluir do direito 

que lhe assiste na execução, com a consequente liberação da 

penhora.Autorizo que o Sr. Oficial de Justiça, no caso de ausência de 

expressa concordância – pelo exequente - do depósito de bem em poder 

do executado e se eventualmente não providenciar aquele os meios 

necessário para a remoção imediata do bem, que deixe de cumprir a 

ordem, oportunidade em que haverá a mediata preclusão da possibilidade 

de penhora de bens da mesma natureza.Cumpra-se, expedindo mandado 

de penhora, avaliação e remoção de bens.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 113161 Nr: 4254-14.2016.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. V. DA MOTTA CIA LTDA - ME, Sirineu Volnei da Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO SANTOS DE 

SOUZA - OAB:20350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:5308/A/MT

 Intime-se o Embargado para manifestar-se nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, acerca do pronunciamento encartado às fls. 82.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 113782 Nr: 4606-69.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Milton de Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Fernanda Cesar dos 

Santos - OAB:OAB/MT 19.916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - OAB:OAB/RJ 

155.834

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO da parte REQUERIDA, 

por meio de seus patronos habilitados, acerca da perícia marcada nos 

autos, agendada para o dia 30/07/2018 a partir das 08h00min (Brasília), a 

ser realizada na Clínica do Hospital Vale do Araguaia, situada à Rua 16, nº 

235, Centro II, Água Boa – MT, com o Dr. Henrique Queiroz Correa 

Garchet, para os devidos fins.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 104478 Nr: 4958-61.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Batista Palmoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO da parte REQUERIDA, 

por meio de seu patrono constituído, acerca da perícia marcada nos autos, 

agendada para o dia 30/07/2018 a partir das 08h00min (Brasília), a ser 

realizada na Clínica do Hospital Vale do Araguaia, situada à Rua 16, nº 

235, Centro II, Água Boa – MT, com o Dr. Henrique Queiroz Correa 

Garchet, para os devidos fins.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000720-74.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ANVERSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER PIRES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2018 Hora: 12:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000733-73.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ZANCHET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 
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BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2018 Hora: 15:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-87.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PERNET FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2018 Hora: 15:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694, o não comparecimento a audiência implicará em 

arquivamento da ação e condenação em custas processuais. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-96.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE CARLOS CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2018 Hora: 13:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. O não comparecimento a audiência implicará em 

arquivamento da ação e condenação em custas processuais. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-81.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEIDE GARCIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2018 Hora: 13:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. O não comparecimento a audiência implicará em 

arquivamento da ação e condenação em custas processuais ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2018 Hora: 14:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. O não comparecimento a audiência implicará em 

arquivamento da ação e condenação em custas processuais ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-51.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2018 Hora: 14:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. O não comparecimento a audiência implicará em 

arquivamento da ação e condenação em custas processuais ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-36.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2018 Hora: 14:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. O não comparecimento a audiência implicará em 

arquivamento da ação e condenação em custas processuais ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-21.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALICON NUNES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 
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BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2018 Hora: 14:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. O não comparecimento a audiência implicará em 

arquivamento da ação e condenação em custas processuais ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-06.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEDETE ARMANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2018 Hora: 15:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. O não comparecimento a audiência implicará em 

arquivamento da ação e condenação em custas processuais ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-88.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2018 Hora: 15:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-36.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GASPERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2018 Hora: 16:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000575-18.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDALVA ELIAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2018 Hora: 16:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-79.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DOS SANTOS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA Data: 13/07/2018 Hora: 

18:15 , horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-64.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRTON MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA DOS SANTOS OAB - MT0011154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do promovido 

e seu cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2018 Hora: 

17:00 , horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-64.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRTON MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA DOS SANTOS OAB - MT0011154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 
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JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do promovente 

e seu cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2018 Hora: 

17:00 , horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 122020 Nr: 3474-40.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Miranda Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 FINALIDADE: INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) PARA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 03 

DE JULHO DE 2018, ÀS 15:40 HORAS /MT, NA SALA DE AUDIÊNCIA DO 

FÓRUM LOCAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 111860 Nr: 3555-23.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Deuber Lopes Liberato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Regina Lopes 

Liberato - OAB:39221, Jorge Paulo Carneiro Passos - OAB:26.384, 

Ricardo Júnior de Queiroz - OAB:36.651

 FINALIDADE: INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) PARA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 03 

DE JULHO DE 2018, ÀS 15:20 HORAS /MT, NA SALA DE AUDIÊNCIA DO 

FÓRUM LOCAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 101370 Nr: 3023-83.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Dilson dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Dantas 

Hernandes - OAB:21.297

 FINALIDADE: INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) PARA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 03 

DE JULHO DE 2018, ÀS 14:20 HORAS /MT, NA SALA DE AUDIÊNCIA DO 

FÓRUM LOCAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 101443 Nr: 3058-43.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Rodrigues de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilian Cardoso Machado - 

OAB:27878/GO

 INTIMAR ADVOGADO(A,S) DO(S) RÉU(S) ACERCA DA EXPEDIÇÃO DA 

CARTA PRECATÓRIA À COMARCA DE GOIANIA - GO, PARA 

ACOMPANHAR(EM) O ANDAMENTO DA(S) MISSIVA(S) INDEPENDENTE DE 

NOVA(S) INTIMAÇÃO(ÕES) DESTEJUIZO, BEM COMO CINTIFICÁ-LO DA 

AUDIÊNCIA INSTRUTORIA DESIGNADA PARA O DIA 04 DE JULHO DE 

2018, AS 13:30 HORAS (MT), QUE SE REALIZARA NESTA COMARCA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 122020 Nr: 3474-40.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Miranda Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 Autos do Processo de Código nº 122020

DESPACHO

Designo audiência de instrução para o dia 03 de julho de 2018, às 

15h40min (horário de Cuiabá).

Deverá a Secretaria promover os atos necessários para realização do 

ato.

Água Boa-MT, 10 de maio de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75746 Nr: 3950-18.2016.811.0020

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARDEL MENDONÇA 

SANTANA - OAB:0

 Vistos em correição.

Tratando-se de demanda que visa o Cumprimento de Sentença, bem como 

tendo em vista a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita.

Diante da previsão legal contida no art. 189, II do CPC, processe-se em 

segredo de justiça.

Aduz que, o executado descumpriu o acordo deixando de pagar o plano 

de saúde da exequente, deixando, desta forma, de cumprir determinação 

judicial.

 Cite-se o devedor (art. 815, CPC) para que no prazo de 30 (trinta) dias 

cumpra o julgado exequendo.

Decorrido o prazo para pagamento, intime-se o Ministério Público para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 20 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direit

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 75746 Nr: 3950-18.2016.811.0020

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 
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OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARDEL MENDONÇA 

SANTANA - OAB:0

 Vistos,

 Morgana Dutra e Jaelson Silva de Souza, por intermédio da defensoria 

pública, entabularam o acordo extrajudicial e pediram a homologação 

judicial (ref.01-fls. 01/03).

 Com vista dos autos, o promotor de justiça manifestou pela homologação 

da avença (ref. 08).

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Tendo em vista a aparente regularidade das cláusulas do acordo e, em 

consonância com o parecer ministerial, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b” do NCPC, HOMOLOGO a transação de ref.01 – fls.01/03, para 

que surta os efeitos inerentes.

Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 56510 Nr: 2274-40.2013.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de José Craos Coelho.

Em Ref. 9 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 59894 Nr: 2334-76.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIRACI DA SILVA REZENDE MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de Amiraci da Silva Rezende Matias.

Em Ref. 36 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 59917 Nr: 2357-22.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO PERES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de Aroldo Peres de Barros.

Em Ref. 21 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60038 Nr: 2469-88.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENO CLAUDINO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de Heleno Claudino Torres.

Em Ref. 23 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60086 Nr: 2507-03.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ DE NORONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de João José de Noronha.

Em Ref. 25 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60117 Nr: 2538-23.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIMAR MARTINS DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de Julimar Martins da Luz.

Em Ref. 36 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60138 Nr: 2559-96.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de Luiz Antônio Silva.

Em Ref. 25 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60149 Nr: 2570-28.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de Manoelito dos Dias de Rrezende Neto.

Em Ref. 25 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60162 Nr: 2583-27.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face deMaria José Pereira da Silva.

Em Ref. 25 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60309 Nr: 2716-69.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CARLOS HUGUENEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de Espólio de Cralos Hugueney.

Em Ref. 25 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67203 Nr: 2876-60.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARAO MENDES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de Farao Mendes de Freitas.

Em Ref. 30 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67477 Nr: 3136-40.2015.811.0020
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS ALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de Jesus Alves do Nascimento.

Em Ref. 24 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67589 Nr: 3235-10.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLÚCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de José Carlúcio da Silva.

Em Ref. 24 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67607 Nr: 3255-98.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de José Francisco de Jesus.

Em Ref. 26 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67626 Nr: 3273-22.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de Josiane de Campos.

Em Ref. 24 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67642 Nr: 3289-73.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDSON CASTRO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de Judson Castro Pires.

Em Ref. 22 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67643 Nr: 3290-58.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULDIRA BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de Juldira Borges de Oliveira.

Em Ref. 22 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67709 Nr: 3353-83.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - LÍRIO DO VALE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de Espólio- Lírio do Vale Costa.

Em Ref. 23 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67880 Nr: 3518-33.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAIR DA CRUZ BANDEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de Otair da Cruz Bandeira Neto.

Em Ref. 22 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67884 Nr: 3522-70.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de Maria Batista da Silva Cunha.

Em Ref. 24 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67916 Nr: 3549-53.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELZA SOUZA MATOS TRAJANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de Maria Elza Matos Trajano.

Em Ref. 29 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67924 Nr: 3557-30.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO PEREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de Paulo Sergio Pereira Ribeiro.

Em Ref. 22 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68032 Nr: 3659-52.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ELIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de Sebastião Elias dos Santos.

Em Ref. 22 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68035 Nr: 3662-07.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ELIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de Sebastião Elias dos Santos.

Em Ref. 22 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68064 Nr: 3682-95.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DOS REIS MEDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de Terezinha dos Reis Medrade.

Em Ref. 22 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68092 Nr: 3710-63.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA DE CASTRO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face deSheil de Castro Teixeira.

Em Ref. 22 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68093 Nr: 3711-48.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY DE CASTRO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de Shirley de Castro Teixeira.

Em Ref. 22 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68149 Nr: 3762-59.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY TAVARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face deVanderley Tavares de Souza.

Em Ref. 16 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 26 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 9740 Nr: 2138-92.2003.811.0020

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA FERREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIDIO BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 Código n.° 9740

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.
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Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 18058 Nr: 1150-66.2006.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILZA MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENTRE RIOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:11.112-B-MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT, ERONE AMARAL CHAVES - OAB:928/MS, Maria 

Enir Nunes - OAB:3335/MS

 Código n.° 18058

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 33481 Nr: 1018-33.2011.811.0020

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S. A. - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP CAR VEICULOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 33481

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito (inclusive informando o endereço atualizado do(s) Executado (s) e 

debito atualizado), sob pena de extinção do processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 12 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 2828 Nr: 746-88.2001.811.0020

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORRÊA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR - 

OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521 /MT, Kamill Santana Castro e Silva - OAB:11887-B/MT, 

NEY PEREIRA DE SOUZA - OAB:2.964/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 Código n.°2828

Vistos, em correição.

 Cumpra-se integralmente a decisão de fls. retro.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 17 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 33661 Nr: 1196-79.2011.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMARI CESAR DE AZEVEDO, FILINTO 

PEREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6.491-B/MT

 Código nº 33661

Vistos, em correição.

Haja vista a interposição de embargos de declaração às fls. 696/699, 

DETERMINO em face do caráter infringente do recurso, a intimação da 

embargada, para, se desejando, no prazo legal, apresente impugnação 

aos mesmos.

Ultrapassado o prazo, certifique, e façam os autos conclusos para 

deliberações.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 17 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 10190 Nr: 188-14.2004.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMOZINA FRANCISCA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO RUMÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA ROCHA - OAB:96.030-SP, NEIDE 

APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - OAB:167377/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 10190

Vistos, em correição.

Intime-se o D. Advogado para apresentar a prestação de contas quanto 

ao levantamento dos alvarás, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 3344 Nr: 399-26.1999.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CRISTAL LTDA, ERNANI 

EVANDRO KLASENER, MILTON DARVANI KLASENER, LEILA REJANE 

KLASENER, ELOI JOSÉ NIEDERMEIER, EDISON FIOD, SINARA DE LOURDES 
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ZANON KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR - OAB:3076-A

 Código n.° 3344

Vistos, em correição.

Feito que tramita desde o ano de 1999.

DEIXO DE CONHECER a petição de fls. 471/473, diante da preclusão da 

decisão de fls. 466 que homologou o valor apresentado às fls. 436 

(certidão de fls. 467); e ainda, considerando que a decisão que homologou 

o valor é data de 13/02/2017, com alvará eletrônico assinado em 

17/03/2017, sendo que, o mesmo só peticionou em 11/04/2017.

Com isso, arquivem –se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. .

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 17 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 51024 Nr: 191-85.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO BIOENERGIA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE OLEOS E BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 51024

Vistos, em correição.

INDEFIRO o requerido pela Exequente às fls. 206/209, uma vez que não 

compete ao Poder Judiciário, no que tange a natureza desta ação, 

providenciar e/ou realizar atos inerentes as partes; e ainda, considerando 

que, sequer foi requerido a retificação e/ou inclusão de nova pessoa no 

polo passivo, nos termos em que determina a legislação.

 Intime-se a Exequente para manifestar e/ou requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 06 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 31377 Nr: 2063-09.2010.811.0020

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ÁLVARO SIMON (Espólio), TALITA SIMON ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARES - MAPFRE RISCOS ESPECIAIS 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013A

 Código nº 31377

Vistos, em correição.

Ante a decisão de fls. 126/127, advindo o processo a este Magistrado no 

estado que se encontra, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem e/ou requeiram o que entenderem de direito.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 17 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 86483 Nr: 4720-74.2017.811.0020

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA SEVERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA SEVERINA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 24 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 87138 Nr: 4951-04.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENETE VILELA SOUZA - 

OAB:16518

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 24 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 83727 Nr: 3352-30.2017.811.0020

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DARBIO QUINTILHANO FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIONOR GOULART BENTOS 

- OAB:45532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, considerando o trânsito em julgado do acórdão nos autos 

código nº 28408, e o esgotamento das vias recursais, EXPEÇA-SE guia de 

execução penal do acusado Darbio Quintilhano Flores, com as anotações 

de praxe. Cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os referidos 

autos (código nº 28408) com as baixas e anotações de estilo.

Translade-se a presente decisão para os autos supracitados.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia – MT, 23 de maio de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 94116 Nr: 1757-59.2018.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELI BERNARDO LEMES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DO DETRAN DE ALTO ARAGUAIA - 

SR. Reinaldo Martins Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALINE REZENDE PANIAGO - 

OAB:22366/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e 

cinco) reais, referente ao cumprimento do mandado de intimação conforme 

provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acesar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 93279 Nr: 1390-35.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, advogado da parte Exequente, INTIMADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por ato, conforme 

Provimento n° 07/2017-CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62563 Nr: 710-55.2015.811.0020

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ALDA AUXILIADORA MENDONÇA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MENDONÇA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT, JARDEL MENDONÇA SANTANA - OAB:0

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem a audiência de conciliação designada para o dia 

09/07/2018 às 12h00min (MT)que se realizará no CEJUSC desta comarca.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-88.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DUTRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE NASCIMENTO SILVA OAB - GO29062 (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 09/07/2018, às 09:50 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 4 de junho de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88277 Nr: 4035-45.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 Vistos etc.

 Intime-se pessoalmente o exequente que se encontra preso, para que se 

manifeste sobre a proposta de acordo de folhas 66, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Com a resposta, dê-se nova vista à Defensoria Publica e na sequencia ao 

Ministério Público.

 Após, conclusos.

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

 Barra do Bugres/MT, 30 de maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 33447 Nr: 3266-47.2007.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EWSDS, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 Vistos etc. Trata-se de Execução de Alimentos proposta por JUCILENE 

MATOS DOS SANTOS em face de RODRIGO DE SOUZA.Às folhas 53, foi 

decretada a prisão civil do executado pelo prazo de 60 (sessenta) dias.Às 

folhas 73/74 esta juntado ao autos o cumprimento da prisão em 

09/05/2018. Ao executado foi dada a oportunidade de efetuar o 

pagamento do débito ou justificar os motivos pelos quais deixou de 

fazê-lo. Na justificativa apresentada (fls.75/79), o executado disse que 

está desempregado, sendo que estava sobrevivendo de algumas diárias 

que realizava por trabalho de eletricista. Relata ainda, que convive com 

outra mulher com que tem mais dois filhos, bem como mora em casa de 

aluguel.Por fim pugnou pelo deferimento liminar ordenando a imediata 

soltura do executado por não ter condições de pagar os valores 

exigidos.Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou que ante a 

fragilidades dos argumentos declinados pelo executado requer a 

manutenção da prisão civil do executado, sob pena de se prestigiar o 

devedor desidioso em detrimento do melhor interesse da criança.Com 

efeito, a justificativa não deve prosperar.É o relatório, no 

essencial.DECIDO.A jurisprudência já é pacífica no sentido de que o 

desemprego não é fator bastante para exoneração do dever de alimentar 

de pai frente ao filho e, por consequência, desobrigar o devedor de seu 

liame obrigacional. Senão vejamos(...)Logo, uma vez não demonstrado o 

pagamento das prestações alimentícias devidas, e em consonância com a 

manifestação ministerial, não acolho o pedido do exequente e MANTENHO 

a prisão civil do executado. Não havendo nenhuma manifestação das 

partes e, findado o prazo da prisão, que é de 60 (sessenta) dias, 

certifique-se e dê-se nova vista ao Ministério Público, com posterior 

conclusão imediata.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Barra do Bugres/MT, 30 de maio de 2018.Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54589 Nr: 794-97.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELICIO ALVES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE TEIXEIRA FRANCO - 

OAB:12.315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Intimem-se as partes acerca da baixa dos autos.

2. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51724 Nr: 2473-69.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenilça Roberto de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte autora, para, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, 

juntar nos autos o indeferimento administrativo, conforme já determinado 

nas fls. 90, sob pena de extinção (art. 485, inciso VI do CPC).

A seguir, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133555 Nr: 677-96.2018.811.0008

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILOMENA BARBOSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - 

OAB:16261, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, e por 

consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil.CONDENO à parte autora o pagamento das custas 

processuais.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando 

as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132966 Nr: 268-23.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO FLORINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ORNANDES 

GOMES MINEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETACH 

VILELA - OAB:16.261 OAB/MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, e por 

consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil.CONDENO à parte autora o pagamento das custas 

processuais.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando 

as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132961 Nr: 263-98.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON CARLOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETACH 

VILELA - OAB:16.261 OAB/MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, e por 

consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil.CONDENO à parte autora o pagamento das custas 

processuais.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando 

as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131578 Nr: 7431-88.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO FERREIRA DORILEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE o INSS 

para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (artigos 355 e 

183 do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, CPC).Havendo na contestação qualquer 

das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90379 Nr: 707-73.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - MT - OAB:

 Vistos, etc.

1. Partes são legítimas e estão bem representadas. Não há irregularidades 

ou causas de nulidade a sanar. Assim, dou o feito por saneado.

2. Verifico que o deslinde do feito demanda a produção de prova oral, 

sendo inviável, em razão dos fatos controvertidos, o julgamento 

antecipado do feito.

3. Defiro a produção de prova documental e oral da parte autora.

4. Para tanto, designo o dia 07/08/2018 às 14h00minh, para audiência de 

instrução. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 

dez, sendo três, no máximo, para a prova de cada fato (parágrafos 4º e 

6º do art. 357 do NCPC).

5. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

6. Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação). Em tal hipótese, via 
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digitalmente assinada da decisão servirá como mandado, a ser cumprido 

com os benefícios da justiça gratuita.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97172 Nr: 6117-15.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC.

 Atendidas as exigências estabelecidas no art. 98 do CPC e art. 468 da 

CNGC, e nada havendo a indicar que a parte autora não faça jus, DEFIRO 

o benefício da justiça gratuita postulada.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos à 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102281 Nr: 3075-21.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE OLIVEIRA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:MT/18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

depósito acerca da diligência do Sr. Oficial de Justiça, sob pena de 

extinção (art.485, III, CPC).

Após, conclusos.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128111 Nr: 5424-26.2017.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL MAGALHÃES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA RAIMUNDA DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Indefiro a citação por edital, uma vez que não esgotados os meios de 

citação pessoal da requerida.

II. Intime-se a parte autora para manifestar quanto ao prosseguimento do 

feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III do CPC).

III. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, à conclusão.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54916 Nr: 1118-87.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELUIRDE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA OAB/MT 10765 CPF 622.127.611-04 - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ELUIRDE 

RODRIGUES DA SILVA, para condenar o INSS a conceder o benefício do 

salário-maternidade, no valor de um salário mínimo mensal, à autora, na 

forma legal.As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente 

e acrescidas de juros de mora a partir da citação e observado os critérios 

fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de 

correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). Os juros moratórios são devidos a partir da citação de 

com acordo com os índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem 

condenação em custas, em face da isenção da ré, que responderá, em 

razão da sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§3º, inc. I, do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações 

vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não 

deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do 

CPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90393 Nr: 722-42.2014.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, JOSÉ MARTINS - OAB: SP/84314, Marco Andre Honda 

Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial movida 

por BV FINANCEIRA S/A- CRÉDITO, FINACIAMENTO E INVESTIMENTO em 

desfavor de VILMA PERIERA, ambos qualificados nos autos. Em fls. 43/49, 

veio aos presentes autos à informação de cessão do crédito objeto desta 

ação ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, requerendo a 

substituição do polo ativo para que ela conste como autora.Tocante a isso, 

a substituição do polo passivo da demanda visando o seu prosseguimento 

é previsto no art. 778, §1º, inc. III do Código de Processo Civil, dessa 

maneira o cessionário prosseguiria na execução, independentemente da 

anuência do devedor.No presente caso, não pude vislumbrar prova no 

sentido de que a cessionária do crédito procedeu à notificação do 

devedor da relação jurídica, conforme determina o art. 290 do Código Civil, 

sob pena de ineficácia do negócio jurídico de cessão de crédito enquanto 

não realizada tal notificação.Nesse sentido, verifico que os únicos 

documentos juntados, não dão conta de comprovar a notificação da 

cessão de crédito, tão somente juntam o instrumento de contrato de 

cessão de créditos.Portanto, no presente caso, a cessão não foi objeto da 

notificação prévia exigida pelo referido art. 290 do CC e, por 

consequência, inexigível este crédito por parte da cessionária em relação 

ao credor, pois não realizada a devida notificação..Portanto, INTIME-SE o 

Autor para que comprove nos autos a Notificação do devedor sobre 

Cessão do Crédito objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80944 Nr: 2588-56.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelino Favetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 227 de 823



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS opôs Impugnação à 

Execução em desfavor de AVALINO FAVETTI, alegando, em síntese, 

excesso de execução dos valores apresentados pelo exequente.

 Afirmou que o setor de cálculo da Autarquia ré apurou que o valor devido 

à parte exequente é de R$ 34.315.85 (trinta e quatro mil trezentos e quinze 

reais e oitenta e cinco centavos).

 Intimada, o impugnado manifestou-se à fl. 91, concordando 

expressamente com o cálculo apresentado pelo impugnante, requerendo, 

assim, sua homologação, com a expedição do RPV.

 Os autos vieram conclusos.

 É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Como relatado, o impugnado concordou de forma expressa com os 

cálculos do executado, requerendo, como consequência, a homologação 

do referido valor apresentado nos cálculos de fl. 89, que importa no total 

geral em R$ 34.315.85 (trinta e quatro mil trezentos e quinze reais e oitenta 

e cinco centavos).

Diante do exposto, ante a concordância do exequente com os cálculos, 

HOMOLOGO os cálculos referentes ao valor exequendo, apresentados à 

fl. 89.

 EXPEÇA-SE ofício requisitório de pequeno valor (RPV’s), nos moldes do 

cálculo homologado, e os respectivos alvarás para levantamento dos 

valores.

Oportunamente, conclusos para sentença de extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111817 Nr: 2798-68.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do breve exposto, INDEFIRO a tutela antecipada almejada.Sendo 

assim, DETERMINO que seja procedida a CITAÇÃO da parte requerida para 

utilizar-se, no prazo de 30 (trinta) dias e se assim desejar, para 

apresentar CONTESTAÇÃO, bem como para se MANIFESTAR SOBRE O 

LAUDO PERICIAL.Havendo na contestação qualquer das matérias 

elencadas no artigo 350, do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

autor para replicar em 15 (quinze) dias.Após, concluso.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 43819 Nr: 64-57.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETIZABETE MAGALHAES FRANÇA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447/SP, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225.061/SP, Ricardo Neves Costa - 

OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERENTE 

DO R. DESPACHO: Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

exequente não se atentou para a certidão de fl. 58 e não procedeu com o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Assim, não foi possível a 

expedição de mandado de citação da parte executada.

 Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, inciso III, Código de Processo Civil).

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 25 de Maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132412 Nr: 7938-49.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, no valor dr R$ 226,42 

(duzentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos) a ser 

depositado na conta do TJMT., referente ao presente feito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131134 Nr: 7199-76.2017.811.0008

 AÇÃO: Alteração do Regime de Bens->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DA SILVA ARANTES, SIMONES SALUSTIANA DA 

CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:TERCEIROS INTERESSADOS

Finalidade:

Resumo da inicial:Requerente: Elias da Silva Arantes, Cpf: 29869196187, 

Rg: 326 832 SSP MT Filiação: Francisco Arantes de Souza e de Tereza 

Maria Arantes, data de nascimento: 27/12/1960, brasileiro(a), natural de B. 

do bugres-MT, casado(a), servidor público, Endereço: Av. Elidia de 

Oliveira Carneiro, Nº 800, Bairro: Centro, Cidade: Barra do Bugres-MT e 

Simones Salustiana da Conceição, Cpf: 03201772119, Rg: 2130147-6 SSP 

MT Filiação: Davi Silva da Conceição e Vera Lucia Salustiana da 

Conceição, data de nascimento: 15/01/1990, brasileiro(a), natural de B. do 

bugres-MT, casado(a), Endereço: Av. Cuiaba, 800, Bairro: Centro, Cidade: 

Barra do Bugres-MT, ambos através da presente propor Ação de 

Alteração Consesual de Regime de Bens no Casamento (separação total 

para comunhão parcial) o que fazem pelos motivos de fato e de direito que 

a seguir serão espostos. No dia 01/09/2010, os autores agora cônjuges, 

deram-se em casamento. Diante do Regime de separação total de bens 

celebrados entres os cônjuges, naquele contexto histórico se entendia o 

matrimônio como indissolúvel, descortinando uma verdadeira comunhão 

plena de vida. Para solução de tal empecilho jurídico, é necessário a 

presente ação de mudança do regime de bens, tendo por escopo alteral o 

estatuto patrimonial do casamento da comunhão total de bens, legamente 

imposto à época do matrimônio - para o regime de comunhão parcial. 

Apenas desta maneira poderão os cônjuges adequar o estatuto 

patrimonial do seu casamento às necessidades do casal. Como é cediço, 

a possibilidade jurídica dessa ação de modificação do regime de bens, foi 

criada pelo Ccódigo Civil de 2002, art. 1.639, § 2º. DOS PEDIDDOS: A 

manifestação do representante do Ministério Público,: seja autorizada 

judicialmente a presente mudança do regime de bens: conceder ao 

Reclamante, o benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei n.º 1060/50: 

após o trânsito em julgado da senteça, a expedição dos mandado de 

averbação aos cartórios. Protesta provar o alegado por todos os meios de 

prova em direito permitidos, tais como, juntada de novos documentos, 

oitiva de testemunhas, e demais provas em direito admitidas. Nestes 

termos, pede deferimento.

Decisão/Despacho:Vistos, etc. RECEBO emenda a inicial, no que concerne 

à assinatura de ambos os cônjuges na peça inicial e o comprovante de 

endereço, em fls. 17/20. DEFIRO o benefício da justiça gratuita (art. 98, 

CPC e art. 468, CNGC). Visando ressalvar os direitos de terceiros, 
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DETERMINO a publicação do competente Edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 734, § 1.º do CPC, para divulgação da pretendida 

alteração do regime de bens do casamento dos requerentes. Decorrido o 

prazo da publicação do referido Edital, DÊ-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público para intervir no feito (art. 734, §1º, do CPC). Após, 

tornem-me conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Maria Aparecida de Souza - Aux. Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121196 Nr: 1522-65.2017.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE SANSÃO RENESTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL MARTINEZ RENESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO BUGRES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 1522-65.2017.811.0008 Código 121196

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: CLEIDE SANSÃO RENESTO

PARTE REQUERIDA: DURVAL MARTINEZ RENESTO

INTIMANDOS: Interditado: Durval Martinez Renesto, CPF: 130.733.468-72, 

RG: 2.888.099 SSP MT Filiação: Romualdo Martinez Renesto e Candida 

Renesto, data de nascimento: 06/02/1939, brasileiro, natural de Monte 

Aprazível/SP, casado, agropecuarista, Endereço: Av. Presidente. Getúlio 

Vargas, 573, Cidade: B. do Bugres-MT e Interditando: Cleide Sansão 

Renesto, CPF: 621.099.601-91, RG: 085111-0 SSP MT Filiação: Ticiano 

Sansão e Josefina Galoro, data de nascimento: 24/04/1942, brasileira, 

natural de Ibira/SP, casada, Endereço: Rua Getúlio Vargas, 573, Cidade: 

Barra do Bugres-MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/03/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, e TERCEIROS 

INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos autos, a qual 

segue transcrita em sua parte final.

 SENTENÇA: Diante do exposto, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos iniciais e DECRETO A INTERDIÇÃO do requerido DURVAL 

MARTINEZ RENESTO, e o DECLARO incapaz de exercer pessoalmente 

TODOS os atos da vida civil, com fundamento no artigo 4º, III, c/c artigo 

1.767, I, ambos, do Código Civil, bem como, nos termos do artigo 1.775, § 

1º, do mesmo Codex e, por consequência, NOMEIO como CURADORA a 

Sra. CLEIDE SANSÃO RENESTO. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. O curador deverá prestar compromisso nos 

termos do artigo 759 e seguintes do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil, e artigo 29, 

inciso V, da Lei 6.015/73, após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado 

de averbação da presente ao Registro Civil das Pessoas Naturais e 

PUBLIQUE-SE na imprensa local e no órgão oficial por três (03) vezes, 

com intervalo de dez (10) dias, constando do edital, os nomes do interdito 

e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e 

cumpridas todas as determinações constantes da presente, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Eu, Maria Aparecida de Souza - Auxiliar Judiciário, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 04 de junho de 2018.

 Girley Cândida Ferreira

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85187 Nr: 1161-87.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO 

E EDUCAÇÃO - IPDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Execução por Quantia Certa de Título Extrajudicial movida por 

CLEOMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA em face de INSTITUTO DE PESQUISA, 

DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO - IPDE, ambos qualificados nos autos.

 Após a parte autora ser devidamente intimada da decisão de fls. 33, a 

qual determina o recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias, 

quedou-se inerte, conforme certidões de fls. 36 e 43.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

 DECIDO.

 Com efeito, dispõe o art. 290, do Código de Processo Civil, in verbis: será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias.

 Ocorre que o preparo da inicial é ônus processual da parte autora, cujo 

descumprimento acarreta à sanção prevista no precitado art. 290, do CPC, 

qual seja o cancelamento da distribuição.

 Assim, ao teor do exposto, DETERMINO o cancelamento da distribuição do 

presente feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres - MT, 30 de Maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 120410 Nr: 1054-04.2017.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLF EWALD RUTZ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLF EWALD RUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:5361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Arrolamento Sumário - Inventário proposta por ROLF EWALD 

RUTZ JUNIOR.

 Às fls. 27 compareceu a parte autora, pugnando pela desistência da ação 

com a consequente extinção e arquivamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Tendo o autor desistido da ação, condeno-o ao pagamento das custas 

processuais finais remanescentes se houver. Isento-a, contudo, ao 

pagamento de honorários advocatícios, uma vez que sequer houve 

citação do requerido.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 17 de maio de 2018.
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 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97711 Nr: 821-75.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA APARECIDA VASCONCELOS ANDRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte autora para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção (art. 

485, III, CPC).

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Barra do Bugres/MT, 21 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99961 Nr: 1622-88.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME MORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu advogado para manifestar 

quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, II do CPC).

 2- Após intime-se pessoalmente a parte autora no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (art. 485, II do CPC).

3- Na sequência, conclusos.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Barra do Bugres/MT, 21 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91432 Nr: 1616-18.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, MARCO 

ANTONIO MELLO - OAB:13.188B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT 10.661

 Vistos etc.

Analisando o acordo entabulado pelas partes, observa-se que o Autor 

firmou um acordo com o Requerido onde reconheceu a existência de 

débito, obrigando-se a realizar o depósito de um valor, bem menor que o 

devido, com o fim de por fim ao litígio.

Ocorre que ao reconhecer a dívida, logicamente, que credor e devedor 

levaram em conta o saldo devedor, o que não inclui as parcelas que o 

autor já havia pago. Se não fosse assim, provavelmente o autor nada teria 

a pagar, o que seria um contrassenso.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de fls. 232/233.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Certificado o trânsito em julgado e não havendo outros requerimentos, 

arquivem-se com as baixas necessárias.

Barra do Bugres – (MT), 22 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95969 Nr: 5192-19.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.O.S.TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME, 

RICARDO BATISTA MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Tendo em vista a certidão de fl. 32, INTIME-SE o exequente, para 

manifestar quanto ao prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, II do CPC).

 II. Após com ou sem manifestação, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 21 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83656 Nr: 468-06.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MATIAS DOS SANTOS - ME, JOSE MATIAS DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15.995-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-B

 Vistos, etc.

1. Intimem-se as partes sobre a baixa dos autos.

2. Em não havendo manifestação em 10 (dez) dias, certifique-se e 

arquivem-se, mediante baixas e cautelas de praxe.

3. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 21 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 34002 Nr: 521-60.2008.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER ANTONIO NODARI, VANIA 

APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelso Costante Pereira 

Mazui - OAB:10293-B

 Vistos.

1. O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

2. No caso dos autos, percebe-se pelo acordo formulado que houve a 

total quitação da obrigação (fls. 392/393).
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3. Diante do exposto, estando satisfeito o crédito da parte exequente, 

alternativa não resta senão o deferimento do pedido de homologação, com 

a consequente extinção do presente feito.

4. Assim sendo, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus efeitos, 

o acordo celebrado entre as partes, bem como declaro EXTINTA a 

presente ação, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, c/c artigo 924, 

II, ambos do Código de Processo Civil.

5. Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.

6. Após o trânsito em julgado, considerando-se que os valores 

encontram-se vinculado aos autos (fl. 393), proceda-se com sua 

transferência na forma requerida pela parte autora, na conta informada (fl. 

392).

7. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

depósitos Judiciais. Após, junte-se.

8. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

9. Cumprida as determinações supra, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de praxe.

 10. P.R.I. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 52392 Nr: 3144-92.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSO CONSTANTE PEREIRA 

MAZUI - OAB:10293-B

 10. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.11. Custas pendentes, se houver, pela parte 

requerida.12. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.13. Com 

o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.14. Expeça-se o necessário.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 34492 Nr: 971-03.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER ANTONIO NODARI, VANIA 

APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107

 Vistos.

1. O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

2. No caso em tela, percebe-se pelo acordo aportado (fl. 101), bem como 

pelo pacto formulado nos autos nº 3144-92.2011.811.0008 – Código 

52392, em apenso, que houve a total quitação da obrigação, existindo 

concordância quanto ao valor a ser pago pela parte executada a fim de 

adimplir a dívida.

3. Diante do exposto, estando satisfeito o crédito da parte exequente, 

alternativa não resta senão o deferimento do pedido de homologação, com 

a consequente extinção do presente feito.

4. Assim sendo, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus efeitos, 

o acordo celebrado entre as partes, bem como declaro EXTINTA a 

presente ação, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, c/c artigo 924, 

II, ambos do Código de Processo Civil.

 5. Proceda-se o levantamento de eventual penhora e/ou constrição 

judicial realizada em nome da parte executada.

6. Custas pendentes, se houver, pela executada.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 36596 Nr: 2965-66.2008.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER ANTONIO NODARI, VANIA APARECIDA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS P. BARBOSA - 

OAB:OAB-MT 12107, NELSON COSNTANTE P. MAZUI - OAB:OAB-MT 

10293-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELINA LUCIA DOS 

SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Embargos à Execução proposta por WALTER 

ANTONIO NODARI e VANIA APARECIDA DE SOUZA, em face de 

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA (qualificados nos autos).

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 53/236. Em despacho 

inaugural foi ordenada a citação da parte embargada (fl. 238).

3. A parte demandada apresentou impugnação pugnando, em síntese, pela 

rejeição dos embargos (fls. 326/341).

4. Instada a se manifestar, a parte embargante postulou, em resumo, pela 

substituição da penhora efetuada nos autos da execução (fls. 368/369).

5. Fora determinado o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sendo que as partes 

entabularam acordo, requerendo sua homologação (fls. 371/373).

 É o relatório. Fundamento e decido.

6. Embora sejam de fato e de direito as questões postas a exame, a rigor, 

não demandam a realização de qualquer outra prova, sendo, pois, 

suficientes as até aqui produzidas, daí por que passo a julgar 

antecipadamente o presente feito, conforme preceitua o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil.

7. Estando as partes bem representadas, existindo concordância quanto à 

extinção do feito e arquivamento dos autos, alternativa não resta senão o 

deferimento do pedido de homologação, nos termos do art. 487, inc. III, 

alínea b, do Código de Processo Civil.

8. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

9. Custas pendentes, se houver, pela parte embargante.

10. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.

11. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

12. Expeça-se o necessário.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132102 Nr: 7747-04.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALDO BICUDO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado, para 

apresentar impugnação a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 14030 Nr: 3280-70.2003.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS GARCIA ORTI - 

OAB:11.418

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

que informe se o RPV foi pago, bem como requeira o que de direito for, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136365 Nr: 2375-40.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE BISPO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte requerida 

realizou o pagamento do valor exigido na exordial (fls. 36/40).

 2. Desse modo, a fim de impedir a ocorrência de eventuais divergências 

nos cálculos efetuados pelos litigantes, intime-se a parte autora para que 

se manifeste acerca do depósito efetuado pela demandada, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo expressar sua concordância, ou não, bem como 

requerer o que entender de direito.

3. Após, tornem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92120 Nr: 2231-08.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANSÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ARANTES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO ARAUJO DE SOUZA - 

OAB:13599, LEANDRO WILLIAN DESTO RIBEIRO - OAB:15332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime-se a exequente na pessoa de seu 

advogado para apresentar as contrarrazões ao recurso no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91150 Nr: 1367-67.2014.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE TEIXEIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT-4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 21. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o Pedido contido na exordial, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declaro 

rescindido o contrato de financiamento com reserva de domínio pactuado 

entre as partes e concedo à autora a reintegração definitiva na posse do 

bem móvel apreendido às fls. 87/89, sendo que havendo créditos retidos 

e/ou excedentes a devolver, tais poderão ser apurados em eventual fase 

de liquidação (art. 527, do C.C.).22. Condeno a Requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, que 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em atenção ao disposto no art. 85, § 

8º, do Código de Ritos.23. Retifique-se a capa dos autos para fazer 

constar no polo passivo o Espolio de Jose Teixeira Sobrinho, representado 

pela Sra. Maria José Alves Teixeira.24. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.25. No caso de pendência de recolhimento de custas, proceda-se 

de acordo com o Item 2.14.11 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (CNGC).P.I. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133621 Nr: 725-55.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN JUSTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Silva Pinheiro - 

OAB:21180/MT, GIVANILDO GOMES - OAB:OAB/MT 12.635

 Portanto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal e 

restando superada a materialidade e presentes indícios suficientes de 

autoria, PRONUNCIA-SE o acusado Alan Justino dos Santos, qualificado 

nos autos, como incurso nas sanções penais do art. 121, §2º, inciso l e IV 

do Código Penal figurando como vítima a pessoa de Pedro Henrique Lopes 

dos Santos.Na forma do art. 413, §3º do CPP, é o caso de manter a 

custódia. (...)Na forma do art. 420, inciso I do CPP, intime-se o acusado 

pessoalmente da pronúncia.Preclusas as vias impugnativas, 

manifestem-se as partes na fase do art. 422 do CPP. Após, conclusos os 

autos.Barra do Bugres/MT, 30 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 96140 Nr: 5308-25.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554

 Posto isso, desclassifica-se a imputação deduzida em desfavor de JOSE 

VALERO DA SILVA, qualificado nos autos, para as malhas do art. 129, 

caput, do CPB e, por conseguinte, com esteio nos artigos107, IV e 109, VI 

do CPB e art. 8º, nº1 do Pacto de San José da Costa Rica, DECLARA-SE 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, porque plasmada a prescrição da 

pretensão punitiva.Recolha-se o mandado de prisão expedido neste feito 

perfazendo sua imediata exclusão do Banco Nacional de Mandados de 

Prisão – CNJ.Publique-se. Registre-se. Intime-se e se cumpra.Ciência ao 

MPE.Intime-se a Defesa Técnica via DJe.Preclusas as vias impugnativas e 

cumprindo as demais determinações da sentença, arquivem-se os autos. 

Intimem-se às partes. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 114354 Nr: 4360-15.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO UBIRAJARA PEREIRA, FRANCISCO 

CELSO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20977/O

 Intimar a defesa para no prazo legal apresentar as alegações finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-11.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BATISTA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 4 de junho de 2018. Senhor(a) LEANDRO 

BATISTA DA ROSA, Rua Av. Marechal Candido Rondon, S/Nº, Centro, 

Barra do Bugres - MT. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 26/06/2018 

Hora: 16:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000839-11.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LEANDRO BATISTA DA ROSA 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A Parte Ré: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. – 

CLARO TV. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-78.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA APARECIDA DO AMARAL CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 4 de junho de 2018. Senhor(a) NEUZA 

APARECIDA DO AMARAL CAMPOS, Rua das Girassol, S/Nº, Bairro 

Alvorecer, Barra do Bugres - MT. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 26/06/2018 

Hora: 16:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000841-78.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: NEUZA APARECIDA DO AMARAL 

CAMPOS Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - MT0016625A Parte Ré: VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-93.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO CASSIMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 4 de junho de 2018. Senhor(a) AMARO 

CASSIMIRO DA SILVA, Rua Real, Nº 306, Bairro Maracanã, Barra do 

Bugres - MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 26/06/2018 Hora: 16:40, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000840-93.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

AMARO CASSIMIRO DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A Parte Ré: VIVO S/A - 

TELEFONICA BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-63.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS FILHO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 4 de junho de 2018. Senhor(a) DOMINGOS 

FILHO MACIEL, Rua Brilhante, S/Nº, Bairro Maracanã, Barra do Bugres - 

MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 02/07/2018 Hora: 13:00, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000842-63.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DOMINGOS FILHO MACIEL Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA 

DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A Parte Ré: VIVO S/A - TELEFONICA 

BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-48.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS FILHO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 4 de junho de 2018. Senhor(a) DOMINGOS 

FILHO MACIEL, Rua Brilhante, S/Nº, Bairro Maracanã, Barra do Bugres - 

MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 02/07/2018 Hora: 13:30, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000843-48.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DOMINGOS FILHO MACIEL Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA 

DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A Parte Ré: VIVO S/A - TELEFONICA 

BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-11.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BATISTA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Representante Legal de: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A. – CLARO TV, pessoa jurídica de direito 

privado, Rua Embau, N° 2207, Modulos 1 e 2 parte, Bairro Parque 

Columbia, Rio de Janeiro – RJ, CEP 21.535 - 000. Dados do processo: 

Processo: 1000839-11.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: LEANDRO BATISTA DA ROSA Parte Ré: 

REQUERIDO: CLARO S.A. A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 26/06/2018 Hora: 16:00 (MT) 

no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Barra do Bugres - MT, 4 de junho de 2018 Atenciosamente, MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-78.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA APARECIDA DO AMARAL CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Representante Legal de: VIVO S/A - TELEFONICA 

BRASIL S/A, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º 1376, CEP – 

04571-936–Cidade Monções–São Paulo–SP. Dados do processo: 

Processo: 1000841-78.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: NEUZA APARECIDA DO AMARAL CAMPOS 

Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 26/06/2018 Hora: 16:20 (MT) 

no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Barra do Bugres - MT, 4 de junho de 2018 Atenciosamente, MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-93.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO CASSIMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Representante Legal de: VIVO S/A - TELEFONICA 

BRASIL S/A, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º 1376, CEP – 

04571 - 936 – Cidade Monções – São Paulo – SP. Dados do processo: 

Processo: 1000840-93.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 
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Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: AMARO CASSIMIRO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 26/06/2018 Hora: 16:40 (MT) 

no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Barra do Bugres - MT, 4 de junho de 2018 Atenciosamente, MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-63.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS FILHO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Representante Legal de: VIVO S/A - TELEFONICA 

BRASIL S/A, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º 1376, CEP – 

04571-936 – Cidade Monções – São Paulo – SP. Dados do processo: 

Processo: 1000842-63.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: DOMINGOS FILHO MACIEL Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 02/07/2018 Hora: 13:00 (MT) 

no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Barra do Bugres - MT, 4 de junho de 2018 Atenciosamente, MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-48.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS FILHO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Representante Legal de: VIVO S/A - TELEFONICA 

BRASIL S/A, venida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º 1376, CEP – 04571 

- 936 – Cidade Monções – São Paulo – SP. Dados do processo: Processo: 

1000843-48.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: DOMINGOS FILHO MACIEL Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 02/07/2018 Hora: 13:30 (MT) 

no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Barra do Bugres - MT, 4 de junho de 2018 Atenciosamente, MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti
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 Cod. Proc.: 63948 Nr: 1974-85.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE PEDRO DA SILVA MILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570/B

 Vistos em plano de trabalho etc...

Compulsando os autos verifica-se que a pretensão punitiva estatal 

encontra-se prescrita, senão vejamos:

O fato pelo qual o réu foi denunciado se trata do delito tipificado no art. 14 

da Lei n. 10.826/03, o qual prescreve em 08 (oito) anos (art. 109, IV, do 

CP).

No entanto, o prazo prescricional em questão é reduzido a metade por ser 

o réu menor de 21 anos à época dos fatos (art. 115 do CP – fls. 14).

 Ocorre que entre o recebimento da denúncia (04.09.2013 - fls. 35) até a 

presente data houve transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) 

anos e não houve a ocorrência de marcos interruptivos ou suspensivos 

da prescrição.

Ante o exposto julgo extinta a punibilidade do réu JORGE PEDRO DA 

SILVA MILANI em razão da ocorrência da prescrição (art. 107, IV, do CP).

Declaro o perdimento do material bélico (arma e munições) apreendido nos 

autos e seu encaminhamento ao Comando do Exército, na forma do art. 26 

da Lei n. 10.826/03, caso isso não tenha sido feito.

Determino a restituição ao réu do valor pago a título de fiança recolhida às 

fls. 18, devendo informar a conta bancária no prazo de 90 dias a contar 

do trânsito em julgado e, não havendo manifestação, desde já declaro o 

seu perdimento em favo do Conselho da Comunidade da Execução Penal 

de Campo Novo do Parecis/MT (art. 122 do CPP).

PRIC. Cumpra-se a CNGC. Oportunamente, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98856 Nr: 1506-48.2018.811.0050

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIARA CRISTINA TONETTA - 

OAB:24068/O, WELDER GUSMÃ JACON - OAB:18570/B

 Código nº 98856

DECISÃO

Vistos, etc.

Traslade-se de cópia do auto de prisão em flagrante para os autos da 

ação penal 99209 e proceda ao arquivamento, com as devidas baixas.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 30 de maio de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99241 Nr: 1670-13.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DILIGIÊNCIA FAZENDAS PÚBLICAS

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89328 Nr: 1397-68.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90929 Nr: 2378-97.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEBM, JFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da Carta precatória devolvida ás 29/32, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87883 Nr: 568-87.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL, VLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, requeira o que de direito , 

no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90951 Nr: 2389-29.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C. DE M. SANCHES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:7.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 42, subscrita pela Sra. Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84218 Nr: 3304-15.2016.811.0050
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS 

EIRELI - ME, EDILENE MANSÃO ANTONIO, ALEX SANDRO MAZO, 

ROSANGELA BATISTA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 47, subscrita pela Sra. Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 28114 Nr: 1531-13.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO L. DE OLIVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS SANCHES - 

OAB:38.007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ZANELA - 

OAB:6.744/MT

 Código nº28114DECISÃOVistos EM PLANO DE TRABALHO.1.Atualize-se 

o endereço da exequente conforme item I das fls. 7.Indefiro o item “c” das 

fls. 173, para tanto, caso não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias, indique bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, sob pena de extinção e 

arquivamento8.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39864 Nr: 120-90.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. MORAES-ME, LUCIANE ANDRESSA 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ALFARO - 

OAB:15.941/MT, DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10.220/MT, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

nos autos, requerendo o que de direito no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86510 Nr: 4832-84.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI RAKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95720 Nr: 5140-86.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CÍVEL DE ITABAIANA/SE, INDUSTRIA & 

EMPACOTAMENTO DE ALIMENTOS SERRANO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA FERRARI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVES DOS 

SANTOS - OAB:8.697/SE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMAR DOS SANTOS - 

OAB:18.832/MT

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96234 Nr: 213-43.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO/MT, BUNGE 

FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELIRIO MERISIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DECANINI - 

OAB:6865-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99518 Nr: 1791-41.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, FAEDA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISE FAEDA - OAB:17054, 

LAERCIO FAEDA - OAB:3589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37622 Nr: 975-06.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES- 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON ANTUNES MAXIMIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 
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OAB:PROC. FEDRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64242 Nr: 2276-17.2013.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA ROSIAK ALBANO, LAUDE 

ALBANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73554 Nr: 1275-26.2015.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEY PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200/MS, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16595/MS, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, 

CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA 

oliveira - OAB:oab/ms 15359-b, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21.897/MT, FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953/MS, LARISSA 

MARQUES - OAB:19574/MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - OAB:OAB/TO 4681, LUMA 

MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - OAB:OAB/TO 5143-B, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, PRISCILA ZIADA 

CAMARGO - OAB:40077/MS, RODOLFO FREGADOLI - OAB:16338/MS, 

SUENE CINTYA DA CRUZ - OAB:28002/MS, THAIS MONTELO DE 

SOUZA BOETTHER - OAB:OAB/GO 38875, YANA CAVALCANTE DE 

SOUZA - OAB:22.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97034 Nr: 670-75.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INBRANDS S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREGOLIN E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ALVES VILELA - 

OAB:264.173/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94442 Nr: 4438-43.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAKARINA NAYARA PERIN AVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 49, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35523 Nr: 2312-64.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SERVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ZANELA - 

OAB:6.744/MT

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37154 Nr: 507-42.2011.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE CESAR COUTINHO DE MIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu 

DIONE CESAR COUTINHO DE MIRA como incurso nas penas do art. 333, 

“caput”, do Código Penal, cuja pena passo a aplicar(...) resultando a pena 

de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias 

multa.Inexistem causas de diminuição da pena, resultando na pena de 02 

(dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias multa, que fixo no 

patamar de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), tendo em vista que pelo 

que consta nos autos o réu não é pessoa de posses.O regime inicial do 

cumprimento de pena é o ABERTO por ser primário.Nos termos do art. 44 

do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por penas 

restritivas de direitos. Sendo a pena superior a um ano (artigo 44, § 2º, 2ª 
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parte, do Código Penal), a substituição deve ser feita por duas penas 

restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à 

comunidade ou a entidades públicas (art. 43, inciso IV, do CP) e em 

prestação pecuniária (art. 43, inciso I, do CP).Descabe o benefício da 

suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, inciso III do 

Código Penal, já que a pena privativa de liberdade foi substituída por 

restritiva de direitos.Condeno ainda o réu ao pagamento de custas 

processuais, no prazo de 10 dias após o trânsito em julgado desta 

sentença.Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, eis que 

respondeu este processo em liberdade.Comunique-se a Justiça Eleitoral 

para fins do art. 15, inciso III da CF/88.Às providências. P.R.I. Cumpra-se a 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84167 Nr: 3268-70.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALGIZA MARIA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12.410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº84167

SENTENÇA

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão movida por Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento em Adalgiza Maria Pereira de Souza, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

2. No transcorrer do processo, o exequente peticionou pugnando pela 

desistência da ação f. 30

3. Não tendo a relação processual sido completada com a citação, 

prescindível a manifestação da requerida quanto ao pedido ação, sem 

conhecer do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil.

4. Desta feita, inexistindo óbice legal, acolho o pedido formulado pela parte 

exequente às f. 56 e, via de consequência, JULGO EXTINTA por sentença 

a presente.

 5. Recolha-se imediatamente o mandado de busca e apreensão, que se 

encontre eventualmente com o oficial de justiça, independente de 

cumprimento.

6. Oficie-se ao CIRETRAN /DETRAN e ao SERASA, para que os referidos 

órgãos procedam as baixas nas restrições que se encontre em nome da 

requerida ou do veículo, em razão da presente ação.

7. P.R.I.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário

9. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62592 Nr: 567-44.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSSEIR BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

TERRAVAN CONSTRUÇÕES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16.718/MT, DELVAIR PINTO MAGALHÃES - OAB:16.223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ELIAS SIEBERT - 

OAB:18.591-MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

...especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

3. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 14 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97895 Nr: 1111-56.2018.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 97895

DECISÃO

Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requereu a decretação da prisão 

preventiva de RAFAEL DO NASCIMENTO RIBEIRO, suspeito da prática do 

crime de ameaça, prevalecendo-se das relações domésticas.

 Consta que no mês de março do corrente ano a declarante solicitou 

medidas protetivas em desfavor do suspeito, alega ainda que no mês de 

abril a declarante estava no PARECIS SUPER AGRO, e que o suspeito 

estava lá e que ficou apenas observando a declarante de longe, mas que 

ela se sentiu incomodada. Que por duas vezes a declarante entra no 

Restaurante DR e que o suspeito entra atrás dela. Que em um dos dias o 

suspeito ficou conversando com o vigia e apontando para a declarante, 

que a mesma foi embora do local. Que por diversas vezes o suspeito 

passa em frente a casa da declarante. Que certo dia a declarante estava 

no REVIVER e o suspeito ficou novamente observando a declarante. Que 

todas as vezes as mesma teve que sair do local. Que na tarde de ontem 

(25/05/2018) o suspeito encaminhou uma mensagem para a declarante 

com um ponto final. Que a declarante não sabe o que o suspeito quis dizer 

com a mensagem, sé é ponto final para ele, ou para ela. Que a declarante 

se sente ameaçada com a mensagem do suspeito e com a aproximação 

dele.

 É o ligeiro relatório.

Fundamento e decido.

 Inovou o artigo 313 do Código de Processo Penal ao incluir dentre as 

circunstâncias a decretar a prisão preventiva a garantia da execução das 

medidas protetivas de urgência.

 Sabe-se que a prisão preventiva é uma custódia de excepcionalidade que 

para ser validada, no rito de proteção dos direitos da mulher, deve estar 

informada com os requisitos das medidas protetivas de urgência 

consignados na lei n.º 11.340/2006, e com os demais pressupostos 

autorizadores da prisão cautelar no código de processo penal; e que esta 

necessidade decorra do conjunto probatório.

 Ademais, alegado descumprimento da medida protetiva veio desprovido 

de qualquer comprovação de que o acusado teria ligado ou encaminhado 

mensagem de texto para o celular da vítima, no intuito de ameaça-la, ou 

ainda, que de fato estaria rondando sua residência, neste sentido, não há 

que se falar em deferimento do pedido de prisão em desfavor do acusado, 

embasado no descumprimento de medidas protetivas, embora seja 

evidente nos autos que o relacionamento das partes tenha sido 

conturbado, para tanto, foram deferidas medidas protetivas em favor da 

vítima nos autos, sendo desnecessário, por ora, o deferimento de 

quaisquer medidas visando à proteção da integridade física da vítima.

No caso concreto, não há provas da existência do crime e indícios 

suficientes de autoria, requisitos estes indispensáveis a embasar a 

decisão que decreta a custódia cautelar do ofensor. Meras conjecturas 

não autorizam a medida excepcional, que apenas é admissível se apoiada 

em fatos concretos.

 Insta salientar, que a prisão cautelar é medida excepcional, ressalvadas a 

possibilidade de expedição de decreto de prisão, devidamente 

fundamentado, no caso do surgimento de novos fatos que autorizem a 

custódia cautelar, não sendo este o caso dos autos.

 A prisão preventiva nos crimes que envolvem violência doméstica e 

familiar contra a mulher, tem por objetivo assegurar a execução das 

medidas protetivas de urgência, devendo-se ainda, obedecer os requisitos 

motivadores do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ausentes tais 

condições, torna-se ilegal o decreto segregatório.

 Nesse sentido, colaciono jurisprudência::

 “HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO 

PREVENTIVA DECRETADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA 

PROTETIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DA 

SEGREGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A despeito do decreto de prisão 

preventiva do paciente encontrar lastro na Lei nº 11.340/ 2006, 
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denominada “Lei Maria da Penha”, que coíbe a violência contra a mulher e 

permite a prisão preventiva em crimes punidos com detenção não há, na 

hipótese, razoabilidade na manutenção da prisão do paciente, eis que não 

se fazem presentes as hipóteses autorizadoras da prisão cautelar 

previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal”; (...) (TJAC HC nº 

2007.002862-1 – Relator: Dr. Francisco Praça, j. 11/10/2007).

HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO À 

TRANQUILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS 

MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS EM FAVOR DA SUPOSTA VÍTIMA. 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS E CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM 

CONHECIDA E CONCEDIDA. I – Em que pese o artigo 313, inciso IV, do 

Código de Processo Penal, permitir a decretação da prisão preventiva nos 

crimes dolosos que envolvam violência doméstica e familiar contra a 

mulher, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, é 

imprescindível também o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 

312 do mesmo diploma legal. II – A prisão preventiva deve pautar-se na 

necessidade e na imprescindibilidade da medida, de modo que, mesmo nas 

hipóteses de descumprimento de medidas cautelares, a prisão preventiva 

somente pode ser decretada se presentes o fumus comissi delicti e o 

periculum libertatis, o que não se verifica na hipótese. III – A aplicação de 

medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, 

bem como de medidas protetivas constantes do artigo 22 da Lei 11.343/06, 

se mostram suficientes ao presente caso. IV – Ordem CONHECIDA e 

C O N C E D I D A .  ( T J - D F  -  H B C :  2 0 1 5 0 0 2 0 0 7 3 4 3 7  D F 

0007428-42.2015.8.07.0000, Relator: JOSÉ GUILHERME, Data de 

Julgamento: 26/03/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 06/04/2015 . Pág.: 111)

HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS. MEDIDAS PROTETIVAS. LEI 

MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA 

DE PROVAS. REVOGAÇÃO. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. LOCAL DE 

TRABALHO. MITIGAÇÃO. Não havendo provas - ou pelo menos indícios - 

de ter o paciente descumprido as medidas protetivas fixadas pelo juízo de 

origem, não há motivos para decretar sua prisão preventiva. Se a 

proibição de aproximação da vítima implica na impossibilidade de o 

indiciado exercer seu labor, deve aquela ser mitigada, permitindo-se que 

este se desloque ao local de trabalho sem que com isso descumpra a 

medida. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJ-SC - HC: 969966 SC 

2011.096996-6, Relator: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 

31/01/2012, QuartaCâmara Criminal (Janeiro), Data de Publicação: Habeas 

Corpus n. , da Capital)

 Ademais, a prisão preventiva é uma custódia de excepcionalidade que 

para ser validada, no rito de proteção dos direitos da mulher, deve estar 

informada com os requisitos das medidas protetivas de urgência 

consignados na Lei n.º 11.340/2006, e com os demais pressupostos 

autorizadores da prisão cautelar no código de processo penal e que esta 

necessidade decorra do conjunto probatório.

 De outra parte, o crime de ameaça tem pena máxima de 06 (seis) meses 

de detenção e o de lesão corporal 03 (três) anos de detenção, e, mesmo 

condenado, ser-lhe-á propiciado o direito de cumpri-la inicialmente em 

regime aberto. Inteligência do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Além do 

que os delitos a ele imputados não revelam acentuada gravidade, tanto 

que são punidos com pena de detenção.

 É imprescindível consolidar que a prisão preventiva, como toda medida 

cautelar, exige a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora que, 

no processo criminal, se especificam em fumus comissivi delicti, 

representado pelos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva e 

periculum libertatis, garantia da ordem pública, da ordem econômica, da 

instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

 De outra parte, não há nos autos indícios concretos de autoria e 

materialidade capazes de basear o ilícito penal imputado ao agressor.

 Assim, considerando a excepcionalidade da prisão cautelar e, 

principalmente, à míngua dos elementos autorizadores (art. 312 do CPP), 

hei por bem indeferir o pedido.

 Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de Prisão Preventiva 

formulado pelo representante do Ministério Público em desfavor de 

RAFAEL DO NASCIMENTO RIBEIRO.

Consigno ainda, que este Juízo tomará as devidas providências com 

relação ao acusado, no que concerne às notificações de violação que 

tomou conhecimento.

 Traslade-se cópia desses autos para os de código 99314.

Notifique-se o Ministério Público.

Edificadas tais providências, arquive-se o presente com as observâncias 

de praxe.

 Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 4 de junho de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94523 Nr: 4484-32.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SALES DOURADO, RAFAEL DE 

OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLUCIA ALVES DE SOUZA 

TOLON - OAB:21059/0, RAFAEL ALMEIDA TAMANDARÉ NOVAES - 

OAB:19946/O

 Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para 

CONDENAR os réus ANDERSON SALES DOURADO e RAFAEL DE 

OLIVEIRA COSTA, já qualificados nos autos, como incurso nas sanções 

do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; e ABSOLVÊ-LOS em relação à 

conduta de associação ao tráfico prevista no artigo 35, da Lei nº 

11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.[...] 

Outrossim, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos nos 

itens 2, 3, 5, 6, 7 e 9 do auto de apreensão de f. 13 em favor da União, 

nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, vez que restou comprovado 

que tais bens eram utilizados no comércio de drogas. Das disposições 

finaisApós o trânsito em julgado:1. Lancem-se os nomes dos réus no rol 

dos culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT; 3. Expeça-se guia de 

recolhimento, para formalização do processo de execução, 

acompanhando cópia a denúncia, da sentença e da certidão do trânsito 

em julgado, e;4. Comunique-se aos órgãos de Identificação Estadual e 

Federal, bem como à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato 

Grosso; 5. Após o trânsito em julgado, a Sra. Escrivã deverá expedir ofício 

a autoridade policial para que providencie a remessa do entorpecente ao 

órgão do Ministério da Saúde ou congênere estadual, observando a 

pesagem por ocasião do recebimento por parte do responsável pelo citado 

órgão, informando a este juízo para anotação nos autos;6. Recolha-se os 

valores apreendidos em favor do FUNAD, nos termos do artigo 63, § 1º da 

Lei nº 11.343/2006Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis/MT, 30 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92961 Nr: 3558-51.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON VALENTIN ZAMPIROLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, WELINTON VALENTIN 

ZAMPIROLLI, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 22005 Nr: 2279-16.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO COSTA GAMA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, JOAO COSTA GAMA, na 

pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos 

autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 34820 Nr: 1609-36.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, JOSÉ CICERO DOS 

SANTOS, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94531 Nr: 4491-24.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MORAES DE ARAÚJO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, FELIPE MORAES DE 

ARAUJO CARVALHO, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 

05 dias, manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71660 Nr: 186-65.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. R. WERNER ASSISTÊNCIA TÉCNICA ME, 

VIVIANE RAQUEL WERNER, LAURA WENTZ WERNER, HARLEN MARCELO 

WERNER, REINALDO SIEGREFIED WERNER, ANDREIA BRITO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:16988, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, 

Juliana Garcia Rigolin - OAB:18.067/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANA - OAB:27.109 PR, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73330 Nr: 1148-88.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIANE QUINTINO BARROS, VALDINEIA DA 

SILVA GERÔNIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64513 Nr: 2539-49.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA DA SILVA, JORGE MAUERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37336 Nr: 689-28.2011.811.0050

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MARIA AMORIM DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor DOS DOCUMENTOS 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 14276 Nr: 1206-77.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25934 Nr: 2562-05.2007.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA, RODRIGO 

NOGARA DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, 

PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:8.250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA BEATRIZ S. 

MORGANTI - OAB:OAB/SP 189.829, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - 

OAB:8.250-B/MT, SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL - OAB:91.370

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63266 Nr: 1274-12.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI SEIBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor DOS DOCUMENTOS 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65302 Nr: 3335-40.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULUCE ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor DOS DOCUMENTOS 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84121 Nr: 3235-80.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. B. DE MORAES JUNIOR & CIA LTDA., ADALBERTO 

BENEDITO DE MORAES JÚNIOR, LEILA ELIZABETE TIBES MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7.072/MT, RAFAEL ANTÔNIO DOS SANTOS - 

OAB:16.353/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - OAB:16353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 9499 Nr: 2676-17.2002.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MORENO HEIDGGER 

DA SILVA - OAB:2287-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor DOS DOCUMENTOS 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 30006 Nr: 65-47.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAYDE TEREZINHA JOCHEM, NELSON DEVES, 

VANDERLEI DEVES, NADIR MARIA JOCHEM, ARMINDO DEVES, OTERNO 

INÁCIO JOHAN, ALTAIR CEZER JOHAN, VALDECIR ANDRE JOHAN, 

VANTOIR JOSÉ JOHAN, ADELAIDE JOHAN GOMES DA SILVA, JAIR 

ROBERTO JOHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA 

LEITE - OAB:137269, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:16155, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A/MT, PATRICIA 

MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor DOS DOCUMENTOS 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 30007 Nr: 66-32.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor DOS DOCUMENTOS 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 30601 Nr: 654-39.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557, ORLANDO MARTENS - OAB:5782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor DOS DOCUMENTOS 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 38757 Nr: 2110-53.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA HENRIQUE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13.448/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor DOS DOCUMENTOS 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 40354 Nr: 608-45.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA VEIGA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - 

OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO EMANUEL 

MONTENEGRO ALVES - OAB:1903714/PF/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor DOS DOCUMENTOS 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60218 Nr: 1202-59.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGST, MONICA SANTOS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Alves Araújo - 

OAB:PROC. FEDERAL

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor DOS DOCUMENTOS 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66121 Nr: 220-74.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZELIA BEZERRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - 

OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO CURVO 

GARCIA - OAB:PROC. FEDERAL

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor DOS DOCUMENTOS 

acostados em fls. dos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70294 Nr: 3448-57.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor DOS DOCUMENTOS 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 74844 Nr: 2076-39.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLADICENA PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840/PROCURADO

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor DOS DOCUMENTOS 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65299 Nr: 3332-85.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SXDN, ÁTXDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - 

OAB:15.499/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor DOS DOCUMENTOS 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 34496 Nr: 1284-61.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, GENILDO PEREIRA DA 

SILVA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81918 Nr: 1894-19.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO RODRIGUES QUERENDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15013-A

 Autos nº 1894-19.2016.811.0050 (Código 81918)

Requerente: Helio Rodrigues Querendo

Requerido(a): Zurich Minas Brasil Seguros s.a.

Vistos.

Recebo a inicial, uma vez que presentes os seus requisitos legais.

Cite-se as partes requeridas para, querendo, contestar a presente ação 

no prazo legal de quinze dias (art. 335, inciso I, do CPC).

Sem prejuízo, designo audiência de conciliação para o dia 12.09.2016 às 

18horas (art. 335 do CPC).

Cite-se.

Intime-se .

Cumpra-se, servindo a presente como Carta Precatória.

Campo Novo do Parecis/MT, 29 de junho de 2.016.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87776 Nr: 526-38.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 78272 Nr: 4170-57.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI FERNANDES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97724 Nr: 1013-71.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMERIA DIONISIA DE AGUIAR SILVA, MARIA LADI 

NOGUEIRA MOMESSO, DELIR HITINGER, IVONE ORTOLAN, LURDES 

MELÂNIA CALCAGNOTTO, DILZA DE FÁTIMA ZAMPARONI, ROSANGELA 

KEMPF DA SILVA, JACOB IVO BRILL, SÔNIA MARIA BRUGNOROTTO 

PAIM, ERINEU MIETH, MARIA OLINDA COLERAUS KEMPF, JOSEFINA 

BERLANDA PERIN, VÂNIA MARLIZE MARQUES VAN DER SAND, REGINA 

GUEDES RIBEIRO, TANIA NUNES MATTEI, EDI FAUSTINA DE OLIVEIRA 

MIETH, SALETE SCHOMOELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, UNIMED VALE DO 

SEPOTUBA - FILIAL CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, face a não comprovação do requisito exposto no art. 300 do CPC, 

qual seja, perigo da demora jurisdicional, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada de urgência.Prosseguindo.Recebo a inicial, visto que 

presentes os seus requisitos legais.Tendo em vista o interesse da parte 

autora, designo audiência de conciliação para o dia 25 de junho de 2.018, 

às 09h00min., a ser realizada pela Conciliadora dessa comarca, na Sala 

de Audiências da Segunda Vara.Realizada a audiência de conciliação, 

caso as partes não realizem acordo, desde já determino a citação do 

requerido para que, caso queira, conteste a presente ação no prazo legal 

de quinze dias (art. 335, inciso I, do CPC), sob pena de revelia.Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344).Intime-se a Defesa da parte autora, via DJE.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68486 Nr: 2211-85.2014.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A - ATUAL DENOMINAÇÃO 

DO BANCO AUTOLATINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da PETIÇÃO acostada 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76525 Nr: 3085-36.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ MARTINS, CONSTRUTORA RONDON DO 

PARECIS LTDA-EPP, G. ALVES DE FREITAS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. ALVES DE FREITAS-ME, CONSTRUTORA 

RONDON DO PARECIS LTDA-EPP, JOSUÉ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366, MYLLENA 

GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTÓVÃO 

ALMEIDA - OAB:9585/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a reconvenção com o devido recolhimento de 

custas, sob pena de extinção da ação com a consequente baixa na 

distribuição, nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil, 

nos termos do despacho de fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87122 Nr: 238-90.2017.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIKE JACOBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A (0804), 

BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, diante da incontestável presença da litispendência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 485, V, do Código 

de Processo Civil, haja vista a identidade das partes, de causa de pedir e 

de pedido (tríplice identidade).Sem custas. Certificado o transito em julgado 

e arquive-se o feito com as anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 04 de abril de 2.018.Cláudia 

Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60306 Nr: 1290-97.2012.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLAUDINO ZANELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO 

DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir em audiência justificando sua pertinência, 

em 10 dias, sob pena de preclusão (CPC, art. 331, § 3º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 4739 Nr: 2269-79.2000.811.0050

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI JOSE TAVARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, FLAVIA ROSA N. DE SOUZA - OAB:13.889-MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MICHELLY DIAS 

MASSONI - OAB:15.458/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 3340 Nr: 875-37.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI VITÓRIO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, FLÁVIO ROBERTO ZENI, 

ANTON KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, TELMA DE MEDEIROS ROSA - 

OAB:5044-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte Executada sobre a avaliação 

dos imóveis penhorados, fls..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32843 Nr: 2874-10.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO ANTONIO BIAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA - 

OAB:11460/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - 

OAB:5959-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LIMOEIRO DE 

LIVEIRA - OAB:17.711 BA, ANA PAULA BERNADO - OAB:132.031, 

ARTUR AKIO KAYANO - OAB:8.884MS, CARLA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:93759/MG, EDITH REBOUÇAS MENDONÇA - OAB:19672/MG, 

ELISANGELA FERNANDES - OAB:33709 PR, KINDIVALL BIÃO SANTOS - 

OAB:84.348 MG, MIRELLA MARIA MONTEIRO - OAB:4.537 MT, 

NELSON LUIZ PALOMINO - OAB:139102/SP, NELSON PASCHOALOTTO 

- OAB:8.530-A, PAULA REGINA GASPARETTO - OAB:34483/PR, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208 -A/MT, RITA DE CASSIA 

KALIL DUQUIA - OAB:55374/RS, ROUCINÉIA DE MELO MOREIRA - 

OAB:14.174 DF, SYLVIA CYNIRA DOS SANTOS ROCHA PINTO DE 

CARVALHO - OAB:8.042 CE

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte promovida/executada, na 

pessoa de seus advogados, para que no prazo legal, querendo, ofereça 

embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39420 Nr: 2773-02.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PAES SILVESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13.448/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da PETIÇÃO acostada 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 24662 Nr: 1309-79.2007.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADODA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON VARASCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everly Soares Rosiak - 

OAB:17.866-O/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65812 Nr: 3829-02.2013.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 5ª VARA FEDERAL DE MATO GROSSO, MINISTÉRIO 

PUBLICO FEDERAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER GUARNIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, promovo a conclusão 

dos autos para que seja designada nos autos nova data para audiência, 

visto que a EXMA. Magistrada, titular desta Vara, encontra-se de licença 

médica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70282 Nr: 3438-13.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SEBASTIÃO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, promovo a conclusão 

dos autos para que seja designada nos autos nova data para audiência, 

visto que a EXMA. Magistrada, titular desta Vara, encontra-se de licença 

médica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77900 Nr: 3925-46.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, promovo a conclusão 

dos autos para que seja designada nos autos nova data para audiência, 

visto que a EXMA. Magistrada, titular desta Vara, encontra-se de licença 

médica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83583 Nr: 2905-83.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DE SOUZA SILVA, MANOEL ALVES 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, promovo a conclusão 

dos autos para que seja designada nos autos nova data para audiência, 

visto que a EXMA. Magistrada, titular desta Vara, encontra-se de licença 

médica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88688 Nr: 1043-43.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, promovo a conclusão 

dos autos para que seja designada nos autos nova data para audiência, 

visto que a EXMA. Magistrada, titular desta Vara, encontra-se de licença 

médica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92678 Nr: 3373-13.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, promovo a conclusão 

dos autos para que seja designada nos autos nova data para audiência, 

visto que a EXMA. Magistrada, titular desta Vara, encontra-se de licença 

médica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92719 Nr: 3400-93.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES, 

FRANCISMARA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, promovo a conclusão 

dos autos para que seja designada nos autos nova data para audiência, 

visto que a EXMA. Magistrada, titular desta Vara, encontra-se de licença 

médica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93309 Nr: 3780-19.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDO DANIEL, JAQUELINE DIAS DE 

SOUZA, DUCIRENE NATIPA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21.011/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, promovo a conclusão 

dos autos para que seja designada nos autos nova data para audiência, 

visto que a EXMA. Magistrada, titular desta Vara, encontra-se de licença 

médica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32610 Nr: 2660-19.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO CESAR FANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, promovo a conclusão 

dos autos para que seja designada nos autos nova data para audiência, 

visto que a EXMA. Magistrada, titular desta Vara, encontra-se de licença 

médica.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-92.2017.8.11.0050
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Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CARLOS DALCHIAVON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO)

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMILA DALVA DE JESUS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, tendo em vista portaria 

724/2018-DGTJ-PRES, datada de 25 de maio de 2018, que suspendeu o 

expediente no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, foi REDESIGNADA 

a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para a data de 29/06/2018 

13:30, ficando as partes devidamente intimadas através de seus 

advogados. Deverão ainda trazerem suas testemunhas 

independentemente de intimação, na data aprazada para realização o ato. 

ADVERTENCIA: a ausência injustificada do reclamante, acarretará em 

extinção e arquivamento do feito, e ainda na condenação ao pagamento 

das custas processuais. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Campo Novo do Parecis - MT, 

Segunda-feira, 04 de Junho de 2018 NILZA PEREIRA BRANT Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-75.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NEIMAR HAMMERSCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA AFFI COELHO DA CRUZ BARBOUR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA AFFI COELHO DA CRUZ BARBOUR OAB - MT20585/O-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES (TESTEMUNHA)

LUISA SILVA SANTOS (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, tendo em vista portaria 

724/2018-DGTJ-PRES, datada de 25 de maio de 2018, que suspendeu o 

expediente no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, foi REDESIGNADA 

a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para a data de 29/06/2018 

14:00, ficando as partes devidamente intimadas através de seus 

advogados. Deverão ainda trazerem suas testemunhas 

independentemente de intimação, na data aprazada para realização o ato. 

ADVERTENCIA: a ausência injustificada do reclamante, acarretará em 

extinção e arquivamento do feito, e ainda na condenação ao pagamento 

das custas processuais. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Campo Novo do Parecis - MT, 

Segunda-feira, 04 de Junho de 2018 NILZA PEREIRA BRANT Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-11.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRATELLO ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, tendo em vista portaria 

724/2018-DGTJ-PRES, datada de 25 de maio de 2018, que suspendeu o 

expediente no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, foi REDESIGNADA 

a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para a data de 29/06/2018 

14:30, ficando as partes devidamente intimadas através de seus 

advogados. Deverão ainda trazerem suas testemunhas 

independentemente de intimação, na data aprazada para realização o ato. 

ADVERTENCIA: a ausência injustificada do reclamante, acarretará em 

extinção e arquivamento do feito, e ainda na condenação ao pagamento 

das custas processuais. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Campo Novo do Parecis - MT, 

Segunda-feira, 04 de Junho de 2018 NILZA PEREIRA BRANT Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-40.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Vistos. Trata-se de ação reclamatória c/c indenização por dano moral c/c 

tutela de urgência de natureza antecipada ajuizada por ROGERIO VIEIRA 

DE OLIVEIRA em face de VIVO S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. O requerente sustenta que possui um plano telefônico na 

modalidade pré-pago vinculado ao número de telefone celular 

65-99602-5810; assevera que nunca residiu em outro Estado que não seja 

o Mato Grosso, bem como afirma residir há 8 (oito) anos nesta Cidade. 

Aduziu que ao tentar abrir uma conta bancária junto ao Banco Sicredi 

nesta Cidade, a funcionária da referida instituição financeira que lhe 

atendeu informou que não poderia abrir conta naquele banco porque seu 

nome estava negativado junto aos órgãos de proteção de crédito. Ato 

contínuo, solicitou em uma empresa desta Cidade que fosse efetuada a 

consulta de seu nome e constatou a existência de cadastro de 

inadimplência junto ao SERASA realizado pela empresa requerida, por uma 

dívida que alega ser inexistente. Segundo consta da documentação que 

instrui a exordial, o débito monta um valor de R$ 435,27 (quatrocentos e 

trinta e cinco reais e vinte e sete centavos) referente a linhas telefônicas 

contratadas pelo Requerente, que segundo este se trata de cobrança 

indevida em virtude de nunca ter solicitada a linha telefônica, nem 

tampouco residido no Estado do Paraná. Em suma, por não ter residido no 

Estado do Paraná argumenta que não há possibilidade de existir linha 

telefônica (44-3068-2865) daquela região em seu nome; registrou boletim 

de ocorrência e efetuou várias ligações para a central de atendimento da 

empresa requerida visando resolver a celeuma, sem sucesso, contudo. 

Em suma, alega que está a sofrer constrangimento pela negativação de 

seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito, especialmente por não 

conseguir realizar, ao menos, a abertura de conta bancária junto aos 

bancos locais, pugnando pela inexigibilidade do referido débito. Diante 

disso, requereu a concessão da tutela de urgência antecipada a fim de 

determinar a imediata retirada de seu nome junto aos órgãos de proteção 

de crédito até posterior deliberação deste Juízo. Ao final, pugna pela 

declaração da inexistência do débito imputado ao requerente, bem como a 

condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais no 

importe de 20 (vinte) salários mínimos. É o relato necessário. Decido. Ab 

initio, impende destacar que a designação de audiência conciliatória ocorre 

de forma automática no âmbito do sistema PJE, isto é, a sua designação 

não passa sob o crivo do Magistrado, eis que sua inclusão ocorre 

automaticamente no ato de distribuição da peça inicial protocolada pela 

parte. Pois bem. Para análise do pedido de tutela antecipada de urgência, 

faz-se necessário o atendimento concomitante dos requisitos constantes 

no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito alegado e perigo 

da demora. Nessa senda, analisando minuciosamente os autos, bem como 

os documentos apresentados pela parte requerente, verifica-se que 

logrou êxito em comprovar o fumus boni iuris e o periculum in mora à 

concessão da tutela antecipada vindicada. Explico: A probabilidade do 

direito alegado está devidamente consubstanciada no fato da negativação 

consultada junto ao órgão de proteção SPC revelar o cadastro negativo do 

débito (R$ 435,27) ora objurgado, vez que sustenta inexistir tal negócio 

jurídico, aliado ao fato do boletim de ocorrência e os demais documentos 

revelar potencial probabilidade de inexistência da relação jurídica. Em que 

pese se tratar de prova unilateral, vislumbra-se pecha de dúvidas quanto 

à regularidade da relação jurídica que deu causa à cobrança do título, pelo 

que se impõe a concessão da tutela antecipada a fim de evitar prejuízos 

de difícil reparação. Como é cediço, no âmbito da legislação consumerista, 

a cobrança de débitos ao consumidor inadimplente não poderá expor este 

a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 
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ameaça (art. 42 CDC), motivo pelo qual, em juízo de cognição sumária, 

vislumbro que a manutenção da negativação do débito objurgado, poderá 

causar o constrangimento proibido na legislação retrocitada. O requisito do 

perigo da demora também é evidente, pois eventual delonga na resolução 

do litígio poderá ocasionar impeditivo na realização de transações jurídicas 

nesta praça pelo requerente, em especial porque, segundo consta dos 

autos, não conseguiu sequer abrir conta bancária em agência local. Por 

fim, não há perigo de irreversibilidade, uma vez que no caso de 

improcedência da demanda, a parte requerente deverá fazer frente aos 

pagamentos necessários para satisfação do débito, caso as cobranças 

sejam realmente devidas. Posto isso, defiro o pedido de tutela de urgência 

na forma antecipada para determinar a retirada do nome da parte 

requerente dos cadastros negativos de serviço de proteção de crédito 

junto aos órgãos de proteção SPC, SERASA, PEFIN, Achei, Concentre, ou 

qualquer outro prestador deste serviço, relacionado ao débito de R$ 

435,27 emitido pela empresa requerida (VIVO S/A), que se refere ao 

contrato nº 0000899996166199, consoante documentação aportada 

nestes autos. Sem prejuízo, RECEBO a inicial, uma vez que presentes os 

seus requisitos legais. Cite-se a parte requerida e intime-se a parte 

requerente, a fim de que compareçam a audiência de conciliação já 

designada nos autos. Faça constar no mandado as advertências legais 

prescritas nos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da Lei n° 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Campo 

Novo do Parecis, 23 de maio de 2018. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito, 

em substituição legal

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144375 Nr: 2436-63.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Evangelista de Ávila, Jonas Coelho da Silva, 

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, Paulo Rogerio de Oliveira, Vanessa 

Pelegrini, Rubiane Keli Massoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): James Leonardo Parente de Ávila, José Pupin 

Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - 

OAB:5367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/O, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:, 

Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados dos 

recuperandos não foram cadastrados no Sistema Apolo, visando evitar a 

possibilidade de nulidade e cerceamento de defesa, IMPULSINO OS 

AUTOS para que seja novamente publicada a decisão prolatada em 

19/04/2018, abaixo transcrita integralmente:

Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Recuperandos e, depois, a Sra. Administradora Judicial 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de 

habilitação feito pelo Credor.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT,19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21809 Nr: 4134-90.2007.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeuvane Rocha Souza, Mega Indústria de 

Nutrição, Fomento Animal e Comércio de Cereais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE CRISTINA FERNANDES 

CAETANO - OAB:15061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A, Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte executada não comprovou nos autos o pagamento 

do débito, razã pela qual, impulsiono os presentes autos, para intimação 

da parte exequente, no prazo de 15(quinze)dias, indicar bens disponíveis 

do executado, sob pena de extinção do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144387 Nr: 2441-85.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de Ávila, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - 

OAB:5367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 

196.524

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados dos 

recuperandos não foram cadastrados no Sistema Apolo e, visando evitar 

nulidade ou cerceamento de defesa, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

PUBLICAR NOVAMENTE A DECISÃO proferida em 19/04/2018, abaixo 

transcrita.

Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Recuperandos e, depois, a Sra. Administradora Judicial 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de 

habilitação feito pelo Credor.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT,19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 82668 Nr: 2385-91.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Pedro Bauermeister

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte exequente, no prazo de 10(dez)dias, indicar bens 

disponíveis do executado, sob pena de suspensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 87100 Nr: 4658-43.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 10 (dez) dias, indicar bens disponíveis do executado à penhora, 
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ou para que solicite as diligências que entender necessárias, sob pena de 

suspensão do feito (art. 921, III, e §§ do NCPC), conforme decisão 

proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 87470 Nr: 4929-52.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weg-Cestari Redutores e Motor Redutores S/A, Alcides 

Cestari Netto, Mauro Nunes Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Norton de Oliveira & Cia Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gustavo Vedovelli da 

Silva - OAB:216.838/SP, LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:210933, RAPHAELA ROSSI MARTINS - OAB:322546, Weldri Braga 

Mestre - OAB:335.546/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 10 (dez) dias, indicar bens disponíveis do executado à penhora, 

ou para que solicite as diligências que entender necessárias, sob pena de 

suspensão do feito (art. 921, III, e §§ do NCPC), conforme decisão 

proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 122134 Nr: 2106-03.2017.811.0051

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerâmica Cristofoletti Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN WILSON CAETANO & CIA LTDA, Renan 

Wilson Caetano, Marlene Castanhari Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Socolowski - 

OAB:274544/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se 

acerca das correspondêcias devolvidas, requerendo o que entender de 

direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 119120 Nr: 795-74.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francilene Bezerra da Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano Bauermeister 

- OAB:7328/B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 10 (dez) dias, indicar bens disponíveis do executado à penhora, 

ou para que solicite as diligências que entender necessárias, sob pena de 

suspensão do feito (art. 921, III, e §§ do NCPC), conforme decisão 

proferida nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106369 Nr: 1319-08.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leocir Roegelin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Belinati Garcia 

Lopes - OAB:11.877-A

 Autos n° 1319-08.2016.811.0051 - 106369

Revisional

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de ação revisional de contrato na qual as Partes, depois de 

sentenciado o feito, celebraram acordo.

Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do ajuste 

firmado pelas Partes.

Isso posto, HOMOLOGO o ajuste firmado pelas Partes, dando ao feito 

resolução de mérito, na forma do art. 487, III, b, do NCPC.

Sem custas, dada a gratuidade.

Honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações de estilo.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde-MT, 23 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32525 Nr: 2641-73.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Guirro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdes Campos Aviação Agrícola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162-MT

 Autos n° 2641-73.2010.811.0051 - 32525

Execução

 Despacho.

Vistos etc.

Nos autos do Agravo de Instrumento nº. 1007498-60.2017.811.0000, por 

conta de falha no ato citatório o leilão realizado foi anulado.

Assim, nos termos do art. 903, § 5º, II, do NCPC, HOMOLOGO o pedido de 

desistência aduzido pela Arrematante.

Por consequência, EXPEÇA-SE o alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo.

No mais, a fim de conferir andamento ao feito, CUMPRA-SE a última 

decisão exarada nos autos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126314 Nr: 3983-75.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita Oliveira Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Autos n° 3983-75.2017.811.0051 - 126314

Declaratória

Sentença.

Vistos etc.

Maria Rita de Oliveira Andrade, devidamente qualificada, ajuizou a 

presente ação declaratória em face de Embratel – Empresa Brasileira de 

Telecomunicações S.A Claro Fixo, pessoa jurídica igualmente qualificada, 

visando à desconstituição de débito e à indenização por supostos danos 

morais.

Em prévia audiência de conciliação, as Partes compuseram-se 

amigavelmente à lide.

É o relato do necessário. Decido.

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as Partes, na forma do art. 487, III, b, do 
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NCPC.

Nos termos do art. 90, §3º do NCPC, dispenso as Partes ao pagamento de 

eventuais custas remanescentes. CONDENO o Requerido ao pagamento 

dos honorários sucumbenciais, desde logo arbitrados em R$ 2.000,00, 

levando-se em consideração o curto trâmite processual.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

de estilo.

 P.I.C.

 Campo Verde/MT, 24 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108043 Nr: 1868-18.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Fernando Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA 

LORENZATTO - OAB:9581/O

 Autos nº 1868-18.2016.811.0051 - 108043

Monitória

Sentença.

Vistos etc.

HSBC Bank Brasil S.A., instituição financeira devidamente qualificada, 

ajuizou a presente ação monitória em face de Paulo Fernando Reis, 

igualmente qualificado.

As Partes compareceram aos autos e apresentaram acordo, requerendo 

sua homologação, assim como a extinção do feito.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do acordo.

Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, na forma do art. 487, 

III, b, do Novo Código de Processo Civil, declarando extinto o feito.

Custas e honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 23 de abril de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108043 Nr: 1868-18.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Fernando Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA 

LORENZATTO - OAB:9581/O

 Despacho.

Vistos em correição.

Tendo em vista que o presente caso trata de feito complexo, o que de uma 

forma ou de outra demanda estudo apurado dos fatos e fundamentos, 

expediente este incompatível com o rito de correição, MANTENHAM-SE 

conclusos os autos para posterior análise.

Ressalta-se, por pertinência, que o feito terá prioridade de tramitação em 

relação aos outros.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de novembro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 28651 Nr: 2752-91.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Fernandes - Espólio, Maria dos Anjos 

Fernandes Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto da Rocha, Luciane Cristovão da 

Rocha, Adair Cristovão da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Martiniano Pereira Matos Filho 

- OAB:10.269 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da decisão de fls 179/181V, INTIMO a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias apresente planilha do débito atualizado, já 

deduzida a quantia cuja liberação foi autorizada nesta data, 

respeitando-se para dedução as respectivas datas de penhora ou 

depósito dos valores, bem como, observando-se o percentual de 

honorários fixados na decisão de folhas 32/33. INTIMO ainda a parte 

exequente para manifestar-se acerca das petições e documentos dos 

executados, juntadas às folhas 189/241, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 33052 Nr: 3171-77.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Souza Marques, Larissa Marques de Carvalho, 

João Antonio Marques de Carvalho, Fabrícia Marques de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 INTIMO a parte executada para cumprir a sentença em relação à herdeira 

KEMILY VITÓRIA DA SILVA CARVALHO, cálculo à fl. 171, nos termos da 

decisão de fls. 172/173, a seguir transcrita: ".... No mais, RECEBO o 

cumprimento de sentença de fls. 153 e 170/171, devendo ser realizadas 

às devidas anotações quanto à conversão do presente feito no sistema 

Apolo. Por conseguinte, INTIME-SE a parte executada, na forma do artigo 

513, §2º do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 171), 

acrescido de custas, se houve prévio recolhimento pelo credor (art. 523, 

NCPC), sob pena de incidência de multa de 10% e acréscimo de 

honorários advocatícios fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do 

NCPC). ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a 

protesto por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 

21 da Lei 9.492/97. CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independente de nova intimação 

e de garantia do juízo, ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do 

NCPC, podendo alegar as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143203 Nr: 1850-26.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SEU PROCURADOR, DA 

DECISÃO PROFERIDA NA REF. 11: “Diante do exposto, com amparo na 

fundamentação acima, DECIDO: a) INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência.” (...)

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 251 de 823



 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 115440 Nr: 4887-32.2016.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APLdA, ACdA, ALdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Guimarães dos 

Santos - OAB: OAB/MT 19868/O

 INTIMO a parte requerida, na pessoa de seu procurador, para 

manifestar-se acerca da juntada dos laudos psicossociais de Refs. 49 e 

65, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 142735 Nr: 1609-52.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M S Joalheiros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Ferreira dos Santos - 

OAB:24092/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 INTIMO o advogado PAULO FERREIRA DOS SANTOS, OAB/MT 24.092-O, 

para comparecer, bem como, apresentar sua cliente FRANCISCA 

FERREIRA DOS SANTOS, na audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 29/06/2018, às 15h30min, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141808 Nr: 1187-77.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABILIO CUSTODIO DE MELO - 

OAB:5945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré Piona - OAB:13333

 INTIMO o advogado ABÍLIO CUSTODIO DE MELO, OAB/MT 5.945-B, para 

comparecer, bem como, apresentar sua cliente MARIA DAS GRAÇAS 

PEREIRA SILVA, na audiência de tentativa de conciliação designada para o 

dia 29/06/2018, às 15h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141808 Nr: 1187-77.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABILIO CUSTODIO DE MELO - 

OAB:5945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré Piona - OAB:13333

 INTIMO a advogada AMANDA BÁRBARA. DE OLIVEIRA SODRÉ PIONA, 

OAB/MT 13.333, para comparecer, bem como, apresentar seu cliente 

TELEFONICA BRASIL S.A., na audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 29/06/2018, às 15h00min, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 142735 Nr: 1609-52.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M S Joalheiros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Ferreira dos Santos - 

OAB:24092/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 INTIMO a advogada TELMA RACHEL CANDIL, OAB/MT 10.292-A, em 

defesa da parte requerida, para comparecer na audiência de tentativa de 

conciliação designada para o dia 29/06/2018, às 15h30min, no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135796 Nr: 8668-28.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Sabino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141575 Nr: 1075-11.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aldeir da Silva Lima, Sidinei Pereira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal para:CONDENAR o Acusado José Aldeir da Silva Lima, brasileiro, 

nascido em 01/08/1995, natural de Junqueiro – AL, filho de Jose Valdemir 

da Silva e Maria Bethania dos Santos, atualmente preso e recolhido na 

Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães – MT, como incurso nas penas 

do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, c.c. o artigo 29, ambos do Código 

Penal; e ABSOLVER o Acusado Sidinei Pereira da Silva, brasileiro, nascido 

em 05/05/1985, natural de Juscimeira – MT, filho de José Pereira da Silva e 

Maria Aparecida da Silva, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34732 Nr: 1271-25.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rodrigues de Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 INTIMAÇÃO do patrono do réu Dr. Valdir Scherer para, no prazo legal 

apresentar suas manifestações acerca do CÁLCULO DE PENA 

FLS.222/223.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000388-51.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FISIOHOSP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS 

MEDICO HOSPITALARES EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT0011333A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA LEICHTWEIS KUTZNER 05802629959 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

10001388-51.2017.811.0051 Polo Ativo: FISIOSP COMERCIO E 

ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 

EIRELI Polo Passivo: ANDRESSA LEICHTWEIS KUTZNER Vistos etc. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico da petição juntado aos autos (Id 13305644), 

que houve composição amigável entre as partes, no que tange a 

obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

valores, com a consequente aplicação da multa. Diante disso, presente os 

requisitos legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do 

mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, 

HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o 

acordo celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. DETERMINO QUE 

SEJA EXPEDIDO ALVARÁ DO VALOR BLOQUEADO EM FAVOR DA 

EXECUTADA. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 26 de maio de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 04 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 023/2018

 O Doutor Darwin de Souza Pontes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 R E S O L V E :

 LOTAR

 a servidora JULIANA MIRANDA MAGALHÃES CORRÊA DE ALVARENGA, 

Analista Judiciária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 

MG-10.317.461-SSP/MG, inscrita no CPF sob nº 060.139.116-06, na 

SECRETARIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL da Comarca de 

Canarana, Estado de Mato Grosso,

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça.

 Canarana – MT, 29 de maio de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67006 Nr: 1502-74.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FERMINO BRANCO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauber Costa Pontes - 

OAB:GO 18772, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, WALQUIRES 

TIBÚRCIO DE FARIA - OAB:OAB/GO 2.355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Certifico que não foi 

possivel dar cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO, do processo, 

codigo 67006, porque não foi recolhido a diligencia do Oficial de Justiça 

para a Citação, que segue: Certifico para os devidos fins que, de acordo 

com a Portaria 053/2016 e Provimento 004/2015 – CGJ, faz-se necessário 

o recolhimento de R$ 343,35 (trezentos e quarenta e tres reais e trinta e 

cinco centavos), conforme quilometragem a ser percorrida até a fazenda 

Marimbondo e um (1) e atos (citação) zona urbana, para cumprimento da 

diligência do r. mandado.

Deverá ser gerada a guia de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no sítio eletrônico do TJMT/PJe, devendo ser encaminhado o comprovante 

de pagamento para este Juízo.

OBS: A guia entregue para cumprimento ao Oficial de Justiça, foi Guia de 

Custas Judiciais e Taxa Judiciária, Guia 70099. Por isto devolvo o 

presente. Nestes termos, suspendo minhas diligências e devolvo o 

mandado à secretaria.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61886 Nr: 2025-23.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA BRENTANO- ME, LÍRIO BRENTANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA ME, 

DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eidilaine Carla Vilela Carrijo - 

OAB:OAB/MT 23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que a requerida, devidamente citada, não 

apresentou resposta. Assim, nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos à parte autora para manifestação, nos termos da 

decisão de fls. 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56801 Nr: 2351-17.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEAMINA SANTOS PIMENTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos ao 

requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que de direito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67067 Nr: 1554-70.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V8 COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI, 

PAULO OLIVEIRA SANTOS, FERNANDA TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, para que providencie o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63798 Nr: 3128-65.2017.811.0029

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HWRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO BENEDITO DE 

SOUZA - OAB:OAB/SP 385.489, STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA 

- OAB:OAB/SP 374.917

 Compulsando os autos, verifica-se que em manifestação o Ministério 

Público requereu a revogação das medidas protetivas deferidas, pelo fato 

das vitimas terem manifestado que não tem interesse em continuar com as 

medidas de protetivas deferidas, em virtude de o agressor estar internado 

numa clinica Psiquiátrica, conforme relatório médico de fl.49, inexistindo 

motivos para a continuidade das medidas protetivas deferidas. Ante o 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, reputo as 

medidas concedidas no presente feito, ressaltando-se que havendo 

necessidade de medida em razão de fato novo, deverá ser formulado 

pedido em novo expediente, pelo que REVOGO A LIMINAR DEFERIDA e 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do 

artigo 28 da Lei n.º 11.340/06 c/c a Lei 1.060/50. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Às providências. Cumpra-se

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28859 Nr: 364-82.2012.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR LUIZ KEIBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EMILIO TIESCA - 

OAB:OAB/SC 8.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Felipe Eduardo de Amorim Xavier - 

OAB:16524/MT, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 Vistos,

1. Trata-se de pedido do exequente em que se requer a penhora no rosto 

dos autos da ação de ordinária nº. 1908-42.2011.811.0029 – Código: 

28036, que tramita nesta Vara Civil da Comarca de Canarana/MT, apenas 

50% (cinquenta por centos) do imóvel descrito na matrícula 11.274.

2. Nos termos do art. 860 do Novo Código de Processo Civil, é 

perfeitamente possível a realização da penhora sobre crédito do devedor 

em outro processo judicial, mediante averbação no rosto dos autos, 

conforme o seguinte julgado:

”AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA 

DO TÍTULO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE. II) PENHORABILIDADE DE 

CRÉDITO NO ROSTO DE AUTOS JUDICIAIS - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - 

AUSÊNCIA DE HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE - 

POSSIBILIDADE - III) RECURSO IMPROVIDO. A exceção de 

pré-executividade é incabível quando houver a necessidade de instrução 

probatória. É possível a penhora de crédito no rosto de autos judiciais, 

ainda que se trate de execução provisória, pois ausente previsão legal de 

impenhorabilidade nessa hipótese. (QUARTA CÂMARA CÍVEL RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 23505/2007. Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO 

GOMES).

3. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente às fls. 

351/356 e, por conseguinte determino a realização de penhora no rosto 

dos autos, nº. 1908-42.2011.811.0029 – Código: 28036, conforme 

requerido.

4. Expeça-se o necessário.

5. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57746 Nr: 2814-56.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLT, MdJFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:20

Citando:Executados(as): Cristiano Tavares Gomes, Cpf: 03391161108, Rg: 

2035873-3 Filiação: Paulo Gomes e Irani América Tavares, data de 

nascimento: 13/07/1985, brasileiro(a), natural de Barra do garças-MT, 

convivente, serviços gerais, Endereço: Rua Bela Vista do Boricá, Nº 588, 

Bairro: Jardim Bela Vista. Fone: 66 9.8419-1500, Cidade: Canarana-MT

Valor a ser pago:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46571 Nr: 2451-40.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN - Administradora de Bens S/C Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO CRISTHIANO WEIRICH, Neldo Egon 

Weirich, Eni Schepp Weirich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:OAB/MT 160.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 

OAB-MT

 Afirma ainda ter dado como garantida execução por alienação fiduciária 

dois bens imóveis descritos na inicial de fls. 10. Assim requer seja 

determinada a suspensão dos efeitos do edital de publicação de praça do 

imóvel rural de matrícula 5.659. É o relatório.Devido.Mister ressaltar que o 

instituto da exceção de pré-executividade, também chamada de objeção 

de pré-executividade e de não executividade ou inexecutividade, segundo 

doutrina e jurisprudência, trata-se de criação pretoriana, objeto de análise 

desenvolvida inicialmente no Brasil pelo renomado jurista Pontes de 

Miranda, que somente deve ser utilizada, como a própria denominação 

determina, em caráter excepcional.Sendo assim, possui cabimento quando 

flagrante a falta de condições de ação ou de pressupostos processuais 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que 

inquinem de nulidade o processo de execução, inviabilizando o seu 

prosseguimento.Encontra-se presente em hipótese que versar sobre 

matéria de ordem pública reconhecível a qualquer tempo e em qualquer 
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grau de jurisdição, podendo o julgador ou o colegiado argüi-la de ofício, de 

plano, extinguindo o processo sem julgamento do mérito.Destarte, o vício 

deve ser aparente, perceptível de plano, cuja ocorrência se revele 

extreme de dúvidas não sendo, portanto, instrumento para discussão de 

mérito.No caso em análise, verifica-se que assiste razão a parte 

excipiente, haja vista que, fora dado como garantia da execução por 

alienação fiduciária dois veículos indicados na inicial.Sendo assim, 

ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada pela parte ré, e em 

consequência, determino que a parte excipiente faça prova do alegado 

colocando a disposição do requerente os bens dados como garantia da 

execução, para seu consequente aceite.Desde logo, fica determinado 

que, caso a parte exequente não aceite os bens como garantia, fica 

pré-agendado a data de 06 de julho de 2018, às 10h00 e 13h00, para 

realização da praça do imóvel de matrícula 5.649.Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64833 Nr: 18-24.2018.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR EMANUEL ALMEIDA SILVA, LEANDRO 

AUGUSTO MARINHEIRO DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE SILVA DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACKSON DOUGLAS 

BOABAID DE SOUZA - OAB:20201/O, Rodrigo Luiz Ferreira - 

OAB:20.452/0

 Vistos etc.

Tendo em vista que a Defensoria Pública apresentou defesa prévia 

somente dos indiciados Victor Emanuel Almeida Silva e Pedro Henrique 

Silva Jesus, e o indiciado Leandro Augusto Marinheiro dos Santos possui 

advogado constituído nos autos, intime-se a defesa do mesmo, para 

apresentação de defesa prévia.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52367 Nr: 3003-68.2015.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DIDONE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Exequente, na pessoa de seu Procurador, MAURO PAULO 

GALERA MARI e Marco Antonio Mari, para que no prazo legal, informe nos 

autos os dados bancários para possibilitar o levantamento de valores, 

conforme fls. 84 e 97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65665 Nr: 583-85.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR DIAS DEGIACOMETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. C. SANTOS & CIA. LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - OAB:OAB/MT 

13.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELI FERNANDA CARELLI 

- OAB:OAB/MT 16054

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador RENATO SAITO, para que providencie o 

depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a 

guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e 

após, o recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51972 Nr: 2763-79.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conselho Regional dos Representantes 

Comerciais do Estado/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos com o fito de intimar a parte Exequente, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca do retorno da Carta Precatória, juntada às fls. 

48/54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66839 Nr: 1396-15.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto do Xingú - Sicrédi Alto 

Xingú

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN SILVEIRA DOS SANTOS, ITELVO 

FRANCISCO DOS SANTOS, IVONICE MONTANIRA DOS SANTOS, EUNICE 

DA SILVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12.809/MS, André Stuart Santos - OAB:10.637/MS, GUILHERME 

FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647, JOSÉ HENRIQUE DA 

SILVA VIGO - OAB:OAB/MS 11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador André Assis Rosa

André Stuart Santos

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO, para que providencie o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65654 Nr: 578-63.2018.811.0029

 AÇÃO: Exceções->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENY DA GRAÇA MATHIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÕAO CARLOS GROSS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VALENTE ARAUJO - 

OAB:3572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Trata-se de exceção de pré-executividade proposta por Geny da Graça 

Martins em face de João Carlos Gross de Almeida.

2. As. Fls. 03/04, foi proposta exceção de pré-executividade pela 

executada Geny da Graça Martins, alegando em síntese, que devido a 

compensação dos honorários sucumbências determinada na sentença 

com trânsito em julgado, fls. 12/31, inexiste o crédito executado pelo autor.

 É o relatório. Devido.

3. Anoto que a exceção de pré-executividade não possui base legal de 

existência, mas decorre de simples lógica do sistema processual civil. Isto 

porque trata apenas de matérias de ordem pública, tais como condições 

da ação e pressupostos processuais.

4. Deste modo denota-se que são cognoscíveis a qualquer tempo e em 

qualquer grau de jurisdição, podem ser apreciadas ainda que, em 

processo executivo, não esteja garantido o Juízo. Na realidade, este sim é 

o verdadeiro escopo da “exceção de pré-executividade”.

5. Porém, para tanto, a doutrina e a jurisprudência trataram de definir os 

pressupostos de sua admissibilidade, quais sejam, tratar de matéria de 

ordem pública e acompanhada de prova pré-existente das alegações.

6. No presente caso, verifica-se que a excipiente requerer que seja 

decretada a nulidade da execução (cumprimento de sentença) 

apresentando como justificativa principal sentença transitada em julgado 
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na data de 22 de fevereiro de 2013.

 7. Entretanto, compulsando os autos com vagar, verifica-se em fls. 

472/476, nos autos 795-53.2011.811.0029 – Código: 26926, que fora 

entabulado acordo entre as partes, em 16 de maio de 2014, em que fica 

determinado na cláusula quarta, parágrafo segundo, a qual determina que 

cada parte será responsável pelos honorários advocatícios de seus 

respectivos patronos .

8. Isto posto, REJEITO a exceção de pré-executividade, por falta de 

fundamento que permita conhecimento pelo Juízo, e por conseguinte 

determino o regular prosseguimento do feito.

9. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50292 Nr: 1901-11.2015.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adubos Araguaia Indústria e Comercio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Teixeira Marques - 

OAB:OAB/GO 12206, Gildo Raimundo de Freitas - OAB:22146/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sinomar Gomes Xavier - 

OAB:12.599 GO

 Intimação dos Procuradores das Partes, Exequente: Gildo Raimundo de 

Freitas

Andre Luiz Teixeira Marques e Executado: Sinomar Gomes Xavier, para 

que se manifestem no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Laudo de 

Avaliação de fls. 76, a seguir transcrito:L A U D O D E A V A L I A Ç Ã O

Avaliação de uma área de terras, localizada neste município e Comarca de 

Canarana-MT, na região do Culuene, com área de 283,8334 há (duzentos 

e oitenta e três hectares e oito mil trezentos e trinta e quatro metros 

quadrados) denominada fazenda Progresso, reserva legal de mata nativa, 

virgem, sem benfeitorias, primeira após a fazenda Anta, com os limites e 

confrontações constando na matricula, devidamente matriculada no 

Cartório de Registro de Imóveis de Canarana-MT, sob nº 10.359, a referida 

área não esta demarcada “in’loco”, no solo é demarcada juntamente com 

área maior em condomínio da família. Na Região somente poderá desmatar 

20%. Na área total do Condomínio existe uma casa de madeira, um 

barracão de madeira, represa, e uma área aberta de aproximadamente 

500 hectares, plantando soja, energia.

Com base nas tendências do mercado Imobiliário avalio o valor da terra:

Valor por hectar ..........................................R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Valor total da avaliação..........R$ 1.986.837,80 (Hum milhão, novecentos e 

oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos).

Canarana MT, 03 de maio de 2018. Luis Elemar Pfeifer Oficial de Justiça 

Mat. 4245.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65665 Nr: 583-85.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR DIAS DEGIACOMETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. C. SANTOS & CIA. LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - OAB:OAB/MT 

13.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELI FERNANDA CARELLI 

- OAB:OAB/MT 16054

 Vistos,

 1. Atendidos os requisitos formais, cumpra-se como deprecado, servindo 

a cópia de mandado. Caso contrário, oficie-se, solicitando a 

complementação.

2. Designo para o dia 06 de julho de 2018, às 16h30min (MT), a audiência 

para inquirição da testemunha Zilmar Rodrigues Couto.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante acerca da audiência designada, 

para as providências necessárias.

4. Expeça-se o necessário.

5. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52367 Nr: 3003-68.2015.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DIDONE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Conforme se depreende dos autos, a parte Requerente manifestou-se 

às fls. 96/97 pela extinção da ação tendo em vista o pagamento integral do 

débito pela parte Requerida.

2. Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

487, II, do Novo Código de Processo Civil.

3. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

4. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

5. P.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62527 Nr: 2406-31.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDC, MADC, MCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do item 15.1 do Provimento nº 

056/2007-CGJ e ante ao pedido formulado às fls. 35 aguarde-se o prazo 

de suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, decorrido o prazo intime-se 

o Exequente para que se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58201 Nr: 3060-52.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dercio José Muniz, Ana Maria Conz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do item 15.1 do Provimento nº 

056/2007-CGJ e ante ao pedido formulado às fls. 97 aguarde-se o prazo 

de suspensão do feito até 27/12/2018, decorrido o prazo intime-se o 

Exequente para que se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 22620 Nr: 425-11.2010.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Soares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Requerente na pessoa de seu Procurador Moacir Jesus 

Barboza, para que se manifeste no prazo lagal, apresentar Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação interposto pelo Requerido, encartado às fls. 

181/186.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Expediente

Concessão de Licença Prêmio Diva de Jesus Fidélis dos Santos

 Processo 29-68.2018.811.0024 – Código 101039

Defiro o pedido de concessão de 3 (três) meses de licença prêmio, 

relativo ao quinquênio compreendido no período de 23/12/2012 a 
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23/12/2017, condicionando seu usufruto à conveniência do serviço 

público, ao (à) servidor (a) Diva de Jesus Fidelis dos Santos, Auxiliar 

Judiciário, matrícula 5005, lotada na Secretaria da 1ª Vara desta Comarca, 

nos termos do art. 109, "caput", da Lei Complementar n. 04/1990.

Concessão de Licença Prêmio Ana Maria da Silva Koberstain

Processo 30-53.2018.811.0024 – Código 101040

Defiro o pedido de concessão de 3 (três) meses de licença prêmio, 

relativo ao quinquênio compreendido no período de 21/12/2012 a 

21/12/2017, condicionando seu usufruto à conveniência do serviço 

público, ao (à) servidor (a) Ana Maria da Silva Koberstain, Auxiliar 

Judiciário, matrícula 5000, lotada na Secretaria da 2ª Vara desta Comarca, 

nos termos do art. 109, "caput", da Lei Complementar n. 04/1990.

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 14471 Nr: 892-78.2005.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Martins Olsson, Eduardo Valentin Olsson, Quelma 

dos Anjos Maciel Olsson, Elizandra Maria Ap. Olsson Cerqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Condomínio Estância do Jamacá, Espólio de 

Alfred Walter Keller, Edna Silvane das Neves Keller, Sandra das Neves 

Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Rodrigues 

Cardoso - OAB:MT/11393, Anselmo Cursino Jorge - OAB:2330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina N. Dias Barchet 

- OAB:7213, Claudio Stabile Ribeiro - OAB:3213-MT, Marcelo 

Bertoldo Barchet - OAB:5665

 Ante o exposto, julgo EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, II, do NCPC para reconhecer os pedidos de prescrição 

do pleito reivindicatório, de nulidade de ato jurídico e do consequente 

pedido de cancelamento da averbação número R-01/10.468 do Livro 2-R, 

folha 19, em desfavor dos Requeridos. Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

dado a causa, em atendimento ao disposto no art. 85 do 

NCPC.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18193 Nr: 874-86.2007.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enio Alves da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abílio Pereira da Mata, Manoel Diniz Pereira da 

Mata, Lindolfo Pereira da Mata, Euclides Pereira da Mata, Maria Bom 

Despacho Pereira da Mata, Laurindo Pereira da Mata, Evanil Alves da 

Mata, Zeferino Dias, Elza Alves da Mata, Carina Pereira Otoni, Eder Oliveira 

da Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo da Luz Silva - OAB:6777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o decurso do prazo sem a manifestação da parte autora 

para regularização do pólo passivo da demanda, conforme certificado às 

fl. 229 e 235, intime-se o autor pessoalmente, conforme determina o § 1° 

do artigo 485, do Código de Processo Civil, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste se há interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito (art. 485, III do CPC).

Advirto ao autor que, na referida hipótese, pode o juiz, de ofício, extinguir 

o feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102360 Nr: 674-93.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILEI SOUZA DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546, Willian Hideki Yamamura - OAB:17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ajuizou ação de busca e 

apreensão com pedido liminar em desfavor de SILEI SOUZA DE LARA.

 A liminar foi concedida às fls. 32-33.

Requereu a autora, à fl. 52, a desistência do feito.

 É o relatório.

 Decido.

 Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência do 

prosseguimento do feito.

 Ressoa dos autos que a medida não foi cumprida (fl. 47).

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, por não ser o caso de incidência do § 4º do artigo 485 

do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência aduzido 

pela parte requerente.

Julgo, portanto, extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme 

disposto no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Recolham-se, portanto, os eventuais mandados que tenham sido 

expedidos, bem como dê-se baixa nas eventuais restrições existentes.

 Custas e despesas pelo autor.

Intimem-se.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas pertinentes 

no sistema Apolo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91610 Nr: 1787-19.2017.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Luiz Lourenço do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENICE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI MELO MOREIRA - 

OAB:2626

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Guarda, proposta pelo Sr. Luiz Lourenço do 

Nascimento em face da Sra. Valdenice Sales que possui a guarda da 

infante Luíza Vitória Sales do Nascimento.

Recebida a inicial, indeferiu-se a tutela almejada (fl. 24-29).

Realizada audiência no CEJUSC, a mesma foi exitosa (fls. 51-52).

Às fls. 58, o Ministério Público opinou favoravelmente à homologação do 

acordo, e a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e DECIDO.

Destaco que o acordo trazido aos autos não apresenta qualquer 

contrariedade à lei. Foi formalizado por partes maiores e capazes, possui 

objeto lícito e pedido possível. Assim, sem delongas, a homologação é 

matéria que se impõe.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação homologo para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos o acordo acostado nos autos, cujas 

cláusulas e condições fazem parte integrante desta decisão. JULGO, 

portanto, extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 

487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

 Visitas, guarda e alimentos conforme o acordado.

Após, como as partes desistiram do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.

Deferida a justiça gratuita ao autor (à fl. 51) e a requerida compareceu, tão 

somente, na conciliação, assim, isento-os de custas e honorários, com 

fundamento no art. 98, §3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84898 Nr: 3277-13.2016.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de guarda formulada por GERALDO MARCOS DOS 

SANTOS em face de ALINE CRISTINA DA SILVA, da criança João Marcos 

Silva Santos.

Determinou-se a realização do estudo psicossocial (fl. 19).

O estudo aportou às fls. 26-34.

A liminar foi indeferida (fls. 36-37).

Realizada audiência no CEJUSC, a mesma foi exitosa (fls. 58-59).

Às fls. 68, o Ministério Público opinou favoravelmente à homologação do 

acordo, e a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e DECIDO.

Destaco que o acordo trazido aos autos não apresenta qualquer 

contrariedade à lei. Foi formalizado por partes maiores e capazes, possui 

objeto lícito e pedido possível. Assim, sem delongas, a homologação é 

matéria que se impõe.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação homologo para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos o acordo acostado nos autos, cujas 

cláusulas e condições fazem parte integrante desta decisão. JULGO, 

portanto, extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 

487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

 Visitas e alimentos conforme o acordado.

Após, como as partes desistiram do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.

Deferida a justiça gratuita ao autor (à fl. 37-38) e a requerida compareceu, 

tão somente, na conciliação, assim, isento-os de custas e honorários, com 

fundamento no art. 98, §3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 90737 Nr: 1482-35.2017.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EBdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de guarda compartilhada, regularização de visitas e 

alimentos com pedido de tutela antecipada formulada por Edeilton Benedito 

de Freitas, em face de Eulaliana Moreira Fernandes, das crianças Gabriel 

Moreira Fernandes Freitas e Leonardo Moreira Fernandes Freitas.

A liminar foi concedida em parte (fls. 38-39).

Às fls. 49-58 a requerida apresentou contestação.

Juntou documentos às fls. 59-71.

Realizada audiência no CEJUSC, a mesma foi exitosa (fls. 92-93).

Às fls. 108-109, o Ministério Público opinou favoravelmente à homologação 

do acordo, e a consequente extinção do feito com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e DECIDO.

Destaco que o acordo trazido aos autos não apresenta qualquer 

contrariedade à lei. Foi formalizado por partes maiores e capazes, possui 

objeto lícito e pedido possível. Assim, sem delongas, a homologação é 

matéria que se impõe.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação homologo para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos o acordo acostado nos autos, cujas 

cláusulas e condições fazem parte integrante desta decisão. JULGO, 

portanto, extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 

487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

 Visitas e alimentos conforme o acordado.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

Deferida a justiça gratuita à autora (ref. 11) e o requerido foi assistido pela 

Defensoria Pública, assim, isento-os de custas e honorários.

Publique-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 13065 Nr: 3396-91.2004.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Antônio Texeira de Souza, Maria de Lourdes 

Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas Minerais Lebrinha Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Alfeu Moojen Ramos - 

OAB:6693/MT, Luiz Alfeu Souza Ramos - OAB:6693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12867, MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - 

OAB:MT14450

 Vistos, etc.

Defiro o pedido do MP de fls. 264/verso e determino que seja intimada a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer 

o que de direito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102299 Nr: 639-36.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DRESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL CREDITS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 RENATO DRESH ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com 

restituição dos valores pagos e indenização por danos de ALL CREDITS.

Intimou-se, à fl. 50, o autor para recolher as custas processuais.

Requereu a autora, à fl. 51, a desistência do feito.

 E os autos vieram-me conclusos para sentença.

É o relatório.

 Decido.

 Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência do 

prosseguimento do feito.

 Como ressoa dos autos, a parte autora requereu a desistência e, não 

havendo contestação, não se aplica o §4º do art. 485 do CPC.

 DISPOSITIVO.

Diante do exposto, não sendo o caso de incidência do § 4º do artigo 485 

do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência aduzido 

pela parte requerente.

Julgo, portanto, extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme 

disposto no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor nas custas processuais.

Intimem-se.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas pertinentes 

no sistema Apolo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 70869 Nr: 681-90.2015.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Iraildes Paula da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTÍLIO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - OAB:75346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 IRAILDES PAULA DA SILVA ajuizou INVENTÁRIO dos bens deixados por 

ocasião do falecimento de MARTÍLIO ALVES DE SOUZA.

Determinou-se à fl. 17 a emenda a inicial.

Procedeu a emenda à fl. 20 trazendo os demais herdeiros.

Recebeu a inicial (fl. 24) e apresentou a autora suas primeiras 

declarações (fls. 29-31).

Requereu a autora, à ref. 42, a desistência do feito.

 E os autos vieram-me conclusos para sentença.

É o relatório.

 Decido.

 Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência do 

prosseguimento do feito.

 Como ressoa dos autos, a parte autora requereu a desistência e, 

havendo impugnação apenas pelos herdeiros, não se aplica o §4º do art. 

485 do CPC.

 DISPOSITIVO.

Diante do exposto, não sendo o caso de incidência do § 4º do artigo 485 

do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência aduzido 

pela parte requerente.

Julgo, portanto, extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme 

disposto no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários em razão da gratuidade 

deferida (ref. 9).

Intimem-se.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas pertinentes 

no sistema Apolo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 94980 Nr: 3397-22.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camila Flaviana da Silva, Bras Costa e Silva, Elza de 

Souza Santana, Generoza Aristácia da Silva, Debora Evangelista de 

Arruda, GONÇALO BENEDITO DA SILVA, Odete Alves do Bom Despacho, 

Natalina França de Souza, Marlene do Nascimento, João Rosa Brito 

Santana, Jeremias Alves da Silva, OZIAS MARTINS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO DE 

ALMEIDA - OAB:22035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI 

- OAB:29608/GO

 Vistos, etc.

 CAMILA FLAVIANA DA SILVA e outros ajuizaram AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO PELA IGUALDADE DE DIREITO (ISONOMIA MATERIAL) C/C 

DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER Em desfavor de FURNAS 

CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.

Audiência de conciliação realizada, inexitosa (ref. 23).

A requerida apresentou contestação à ref. 26.

Requereu a autora, à ref. 30, a desistência do feito.

 Intimada acerca do pedido de desistência, quedou-se inerte (ref. 34).

E os autos vieram-me conclusos para sentença.

É o relatório.

 Decido.

 Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência do 

prosseguimento do feito.

 Como ressoa dos autos, a parte autora requereu a desistência e, apesar 

de contestada a ação, foi intimada a parte requerida para manifestar 

acerca do pedido e quedou-se inerte (ref. 34).

 DISPOSITIVO.

Diante do exposto, aplicado o disposto no § 4º do artigo 485 do Código de 

Processo Civil, homologo o pedido de desistência aduzido pela parte 

requerente.

Julgo, portanto, extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme 

disposto no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários em razão da gratuidade 

deferida (ref. 4).

Intimem-se.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas pertinentes 

no sistema Apolo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95099 Nr: 3467-39.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Francisca moraes nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento OU BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LUIZ TAQUES OLIVEIRA - 

OAB:13152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT, Moisés Batista de Souza - OAB:21442-A/MT

 Vistos, etc.

 CLEUZA FRANCISA MORES NASCIMENTO ajuizou AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO em desfavor de BV FINANCEIRA S/A.

 Requereu a autora, à ref. 27, a desistência do feito.

 A requerida apresentou contestação à ref. 25.

Intimada acerca do pedido de desistência, quedou-se inerte (ref. 36).

E os autos vieram-me conclusos para sentença.

É o relatório.

 Decido.

 Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência do 

prosseguimento do feito.

 Como ressoa dos autos, a parte autora requereu a desistência e, apesar 

de contestada a ação, foi intimada a parte requerida para manifestar 

acerca do pedido e quedou-se inerte (ref. 36).

 DISPOSITIVO.

Diante do exposto, aplicado o disposto no § 4º do artigo 485 do Código de 

Processo Civil, homologo o pedido de desistência aduzido pela parte 

requerente.

Julgo, portanto, extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme 

disposto no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Recolham-se, portanto, os eventuais mandados que tenham sido 

expedidos, bem como dê-se baixa nas eventuais restrições existentes.

 Deixo de condenar em custas e honorários em razão da gratuidade 

deferida (ref. 4).

Intimem-se.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas pertinentes 

no sistema Apolo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3218 Nr: 2-86.1998.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRFF, DRPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte autora (devedora) via 

DJE, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento da multa 

referente à condenação de 1% sobre o valor da causa devidamente 

atualizada, no valor total de R$ 486,81 (Quatrocentos e cinquenta e seis 

reais e oitenta e um centavos) calculadas à f. 216, conforme sentença fl. 

202. Fica devidamente ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br. Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", 

clicar no item 11 (custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e respectivos CPFs do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o 

valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento deverá protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do 

processo, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102210 Nr: 599-54.2018.811.0024

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Thuronyi, PATRICIA DE GODOY MURAD PIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oswaldo Murad Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO LOMBARDI THURONYI - 

OAB:55026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, foi solicitado pela parte autora o cancelamento da 

audiência de conciliação designada para o dia 04/07/2018, às 14horas, 

conforme petição juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 1396 Nr: 708-35.1999.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Ottoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eugênio Pereira Mata, Abílio Pereira da 

Mata, Manoel Diniz Pereira da Mata, Lindolfo Pereira da Mata, Laurindo 

Pereira da Mata (Espólio), Maria Bom Despacho Pereira da Mata, Ilário 

Pereira da Mata, Euclides Pereira da Mata, Ricardo Teixeira, Antonio 

Pinheiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Alves Barbosa - 

OAB:4945MT, Jorge Botega - OAB:1984 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o petitório de fls. 596/598-v, e em consonância com o disposto no 

art. 313, parágrafo segundo, inciso I, do Código de Processo Civil, 

determino a suspensão do processo e concedo o prazo de 60 (sessenta) 

dias para que a parte autora promova o cumprimento da determinação 

contida no item I do despacho de fl. 594, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito (art. 485, III do CPC).

Decorrido o lapso temporal, volte-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18192 Nr: 873-04.2007.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Alves da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abílio Pereira da Mata, Manoel Diniz Pereira da 

Mata, Lindolfo Pereira da Mata, Euclides Pereira da Mata, Maria Bom 

Despacho Pereira da Mata, Laurindo Pereira da Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo da Luz Silva - OAB:6777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o decurso do prazo sem a manifestação da parte autora 

para regularização do pólo passivo da demanda, conforme certificado às 

fl. 178 e 182, intime-se o autor pessoalmente, conforme determina o § 1° 

do artigo 485, do Código de Processo Civil, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste se há interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito (art. 485, III do CPC).

Advirto ao autor que, na referida hipótese, pode o juiz, de ofício, extinguir 

o feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18155 Nr: 831-52.2007.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abílio Pereira da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Diniz Pereira da Mata, Maria Bom 

Despacho Pereira da Mata, Lindolfo Pereira da Mata, Euclides Pereira da 

Mata, Laurindo Pereira da Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo da Luz Silva - OAB:6777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o decurso do prazo sem a manifestação da parte autora 

para regularização do pólo passivo da demanda, conforme certificado às 

fl. 116 e 120, intime-se o autor pessoalmente, conforme determina o § 1° 

do artigo 485, do Código de Processo Civil, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste se há interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito (art. 485, III do CPC).

Advirto ao autor que, na referida hipótese, pode o juiz, de ofício, extinguir 

o feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 16715 Nr: 1305-57.2006.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o decurso do prazo sem a manifestação das partes 

interessadas, notadamente da inventariante, para apresentarem o 

Memorial Descritivo de cada quinhão, determinado na audiência de fls. 

175/176, conforme certificado a fl. 179, intime-se a inventariante 

pessoalmente, conforme determina o § 1° do artigo 485, do Código de 

Processo Civil, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste se há 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito (art. 485, III do CPC).

Advirto ao autor que, na referida hipótese, pode o juiz, de ofício, extinguir 

o feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35274 Nr: 1187-42.2010.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna Prado de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Cardoso Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o petitório de fls. 191/192, bem como ante o teor do Ofício 

de fl. 185, somando-se ao fato de haver inventariante nomeada nos autos, 

conforme se infere da decisão de fl. 18, entendo que as diligências 

requeridas no referido petitório deverão ser realizadas diretamente pela 

inventariante, utilizando-se do Termo de Nomeação de Inventariante junto 

as instituições financeiras, a fim de se verificar a existência de contas e 

saldos em nome da de cujus Izabel Cardoso Macedo.

Ainda, compulsando os autos, vislumbro que inobstante ter havido a 

nomeação da inventariante, Bruna Prado de Macedo (fl. 18), a mesma, 

ainda não foi investida na função conforme preceitua o art. 617, parágrafo 

único do Código de Processo Civil.

Destarte, determino a Secretaria para que proceda à confecção do Termo 

de Inventariante incontinenti, após, intime-se a inventariante para prestar 

compromisso.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 7580 Nr: 294-18.1991.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Marques, Ana Cecília Petta Roselli Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Enei Barretti, Carmen Galvão Barretti, 

Gilberto de Araújo, Regina Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Baleroni - OAB:882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Aguiar - 

OAB:20079-SP, José Carlos de Souza Pires - OAB:1938-A/MT, 

Raimar Abílio Bottega. - OAB:3.882 - MT.

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte autora (devedora) via 

DJE, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento da multa 

referente à condenação de 1% sobre o valor da causa devidamente 

atualizada, no valor total de R$ 522,25 (Quinhentos e vinte e dois reais e 

vinte e cinco centavos) calculadas à f. 499, conforme sentença fl. 491. 

Fica devidamente ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. 

Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 

(custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item 

custas e incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento 

deverá protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do processo, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426 Nr: 471-35.1998.811.0024

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Reindel Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damiana Regina Paes Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliseu Cerisara - OAB:324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte autora (devedora) via 

DJE, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento da multa 

referente à condenação de 1% sobre o valor da causa devidamente 

atualizada, no valor total de R$ 123,84 (Cento e vinte e três reais e oitenta 

e quatro centavos) calculadas à f. 106, conforme sentença fl. 25/29. Fica 

devidamente ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. Link 

"Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas 

e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427 Nr: 426-31.1998.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Damiana Regina Paes Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Reindel Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliseu Cerisara - OAB:324/MT

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte autora (devedora) via 

DJE, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento da multa 

referente à condenação de 1% sobre o valor da causa devidamente 

atualizada, no valor total de R$ 113,77 (Cento e treze reais e setenta e 

sete centavos) calculadas à f. 60, conforme sentença fl. 19/23. Fica 

devidamente ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. Link 

"Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas 

e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1242 Nr: 573-23.1999.811.0024

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josué Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cecilia de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Markleine Bezerra - OAB:3637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte autora (devedora) via 

DJE, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento da multa 

referente à condenação de 1% sobre o valor da causa devidamente 

atualizada, no valor total de R$ 260,77 (Duzentos e sessenta reais e 

setenta e sete centavos) calculadas à f. 66, conforme sentença fl. 41. 

Fica devidamente ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. 

Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 

(custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item 

custas e incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento 

deverá protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do processo, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101422 Nr: 219-31.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito - Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristóvão Pedriel da Paixão - TABELIÃO do 

Cartório de Reg. de Imóveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra CRISTÓVÃO PEDRIEL DA 

PAIXÃO, pelos motivos narrados na inicial.

A liminar foi deferida em 23.1.2018.

No dia 26.08.2015 a parte autora pleiteou a desistência da ação.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, observa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação, o dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido 

de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC/2015).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação de busca e 

apreensão para os fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo 

único, do CPC/2015, e julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Por conseguinte, revogo a liminar deferida.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais já quitadas e nas eventualmente pendentes, na forma do art. 

90, ‘caput’, do CPC/2015. Sem honorários, uma vez que não houve 

citação/contestação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100540 Nr: 6070-85.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abilio Fernando Dias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO 

FINANCIMENTOS S/A contra ABÍLIO FERNANDO DIAS LOPES, pelos 

motivos narrados na inicial.

A liminar foi deferida em 13.12.2017.

No dia 19.12.2017, a parte autora pleiteou a desistência da ação.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, observa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação, o dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido 

de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC/2015).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação de busca e 

apreensão para os fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo 

único, do CPC/2015, e julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Por conseguinte, revogo a liminar deferida.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais já quitadas e nas eventualmente pendentes, na forma do art. 

90, ‘caput’, do CPC/2015. Sem honorários, uma vez que não houve 

citação/contestação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97546 Nr: 4699-86.2017.811.0024

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ REIS DE CASTRO, MARCOS ROBERTO 

RAUBER TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de pedido de divórcio consensual apresentado por 

MARIA JOSÉ REIS DE CASTRO E MARCOS ROBERTO RAUBER TEIXEIRA, 

pelos motivos declinados na inicial.

 Em 8.3.2018, foi proferida decisão na qual fora determinada a retificação 

do valor dado à causa, bem como o recolhimento dos valores das custas 

processuais.

 Posteriormente, o autor apresentou petição, na data de 3.4.2018.

Em seguida, restou indeferido o pedido de justiça gratuita.

 Após, em petição de 7.5.2018, postularam os requerentes a desistência 

da ação.

 É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, observa-se inexistir parte requerida, o que dispensa 

a aplicação da regra do art. 485, §4°, CPC/2015.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação de busca e 

apreensão para os fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo 

único, do CPC/2015, e julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Sem custas. Sem honorários sucumbenciais.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 105900 Nr: 2275-37.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e estando suficientemente comprovada a mora da 

parte devedora/requerida, defiro a liminar de busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, descrito na peça vestibular, a ser depositado nas 

mãos de representante legal da parte requerente mediante autorização 

nos autos.Após o cumprimento da medida liminar, proceda-se à citação da 

parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar, 

efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o 

bem lhe será restituído livre de ônus (art. 2°, §3° e art. 3°, §2°, do 

Decreto-Lei n° 911/69).Consigne-se, que o prazo para o devedor 

fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 (quinze) dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que tenha 

efetuado o pagamento do débito na sua integralidade (art. 3°, §§3° e 4° do 

Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004).Desde já, 

defiro reforço policial, caso seja necessário. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 92558 Nr: 2223-75.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilaine Ferreira dos Santos, Lionilson Alves 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT

 Impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando a advogada Fabiana Nascimento de Souza - OAB/MT 17.829, 

representando o denunciado Lionilson Alves dos Santos, pela imprensa, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do motivo da 

eventual necessidade de repetição das inquirições já efetivadas durante a 

instrução realizada em relação aos réus Edilaine e Bruno, já que arrolou as 

mesmas testemunhas de acusação, conforme despacho de 18/05/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104108 Nr: 1485-53.2018.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR TAVARES PEREIRA, severino amulio correia 

da silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marise Spínola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 330, III, do CPC/2015, INDEFIRO a 

petição inicial e, por consequência, julgo extinto sem resolução do mérito, 

o presente processo, o que faço com fundamento no art. 485, I, do 

CPC/2015.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais remanescentes. Sem honorários sucumbenciais, 

uma vez que não houve sequer citação. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito 

ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de 

novo despacho.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 31231 Nr: 663-79.2009.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmem Lúcia de Oliveira, Jucilene de Souza 
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Mattos, Raimundo Silva Povoas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239

 Certifico que, tendo em vista que a intimação da sentença conforme 

publicação do dia 25/5/2018, ocorreu somente em nome de um advogado. 

Assim, faço a inclusão do advogado Dr. Mosar Fratari Tavares, no 

cadastro dos autos e impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando novamente os advogados dos 

denunciados, pela imorensa da sentença de f. 371/379, cuja parte 

dispositiva segue transcrita: "...DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente, 

em parte, a denúncia, para condenar os acusado CARMEM LÚCIA DE 

OLIVEIRA¹, JUCILENE DE SOUZA MATTOS e RAIMUNDO SILVA PÓVOAS, 

dando-os como incursos nas penas do art. 33, “caput”, da Lei n. 

11.343/2006, em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes. 

Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 

11.343/2006), absolvo os referidos acusados por insuficiência de provas, 

conforme inciso VII, do art. 386 do Código de Processo Penal...".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38151 Nr: 576-55.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joici Pinheiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias comprovar nos autos a quitação do crédito 

requisitado, conforme f. 144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63014 Nr: 2888-33.2013.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado São Jerônimo Ltda - ME - Supermercado 

Junior, Luiz Carlos Wagner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diney Leite da Costa - 

OAB:21.352, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista a juntada de procuração a novo procurador 

do embargante.impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da embargante, pela 

imprensa, da r. decisão de f. 35 cuja parte idspositiva segue transcrita; 

"....Diante do exposto, chamo o feito à ordem, tornando sem efeito a 

decisão de fl. 21, e determino a intimação da parte embargante para que, 

no prazo de 15 dias: 1) sob pena de não recebimento e conhecimento dos 

embargos, apresente, nos autos da execução fiscal em apenso, suficiente 

reforço da penhora; 2) manifeste quanto à resposta apresentada pela 

parte embargada (fls. 23/33).

 Cumprido o item 1, intime-se a parte exequente/embargada para 

manifestar neste feito no prazo de 15 dias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário...".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38201 Nr: 625-96.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Pereira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias comprovar nos autos a quitação do crédito 

requisitado, conforme f. 118.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 50122 Nr: 1907-38.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Barros da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Ely Trajano de Oliveira - 

OAB:11.610-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Martins - 

OAB:84314/SP, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329

 Certifico em atenção ao r. despacho de f. 199 que, já foi certificado em 

06/7/2015 (f. 193) - tendo em vista o alegado pelo requerido à f. 167/173 

que, houve confusão no cadastro dos advogados constando como 

advogado do requerido, o advogado da parte requerente à época. Assim 

certifico que a impugnação de f. 167/190 foi apresentada 

tempestivamente. Portanto em cumprimento ao r. despacho intimo os 

advogados das partes, pela imprensa para no prazo de 10 dias 

manifestarem nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37716 Nr: 103-69.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lúcia de Arruda Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgar da Cunha Bueno 

Filho - OAB:126.504-SP

 Vistos, em correição.

Trata-se execução de sentença promovida por ANA LÚCIA DE ARRUDA 

ALMEIDA em face do BANCO DO BRADESCO S/A.

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fl.354), JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de (fls. 

346/350), o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 68598 Nr: 3604-26.2014.811.0024

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giliane Malanski Reis Carmona

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORA ARTESANATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA REIS CARMONA - 

OAB:15156/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Almeida Diniz - 

OAB:9623/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo ESPÓLIO 
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DE FRANCISCO ALFEU REIS, representado por GILIANE MALANSKI 

CARMONA em desfavor de FLORA ARTESANATO.

 Em 14.12.2017, as partes entabularam acordo, do qual postulam a 

homologação.

 É o relatório.

Decido.

DISPOSITIVO

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, em 13.12.2017, e, por consequência, tendo a 

transação efeito de sentença, julgo extinto com resolução do mérito o 

presente processo, com fundamento nos artigos 318, parágrafo único, 

771, parágrafo único e 487, III, ‘b’, todos do CPC/2015.

Custas processuais na forma do acordo. Transitada em julgado, 

certifique-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87225 Nr: 4327-74.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Blanco Urrutia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Visando garantir a efetividade dos atos processuais DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido veiculado pelo exequente em petição 

protocolada no dia 10.1.2018, tão somente para efetivar a busca de 

endereço da parte executada por meio dos sistemas bacenjud e infojud.

II. Havendo informação de endereço diverso daquele consignado nos 

autos, desde já determino que seja tentada a sua citação.

III. Em caso negativo, determino que se proceda à sua citação por edital.

Neste caso, decorrido o prazo para apresentação de embargos, com 

fulcro no art. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual deverá ser 

intimada para apresentação de defesa em favor da parte executada.

Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

IV. Decorridos os prazos, tragam os autos conclusos.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47617 Nr: 1344-44.2012.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado São Jerônimo Ltda - ME - Supermercado 

Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diney Leite da Costa - 

OAB:10857-E/MT, Douglas Henrique dos Santos Silva - 

OAB:14696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

543,55 (quinhentos e quarenta e tres reais e cinquentae tres centavos), 

nos termos do r. sentença de fls. 37/37vº. Este valor deverá ser de forma 

em separado, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento das custas e R$ 130,13 (cento e trinta reais 

e treze centavos), para fins da taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias On-line – 

“Primeira Instância”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), para preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Forum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38412 Nr: 856-26.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alana Aparecida Fabri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Cerqueira Morais - 

OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

543,55 (quinhentos e quarenta e tres reais e cinquentae tres centavos), 

nos termos do r. sentença de fls. 34. Este valor deverá ser de forma em 

separado, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento das custas e R$ 130,13 (cento e trinta reais 

e treze centavos), para fins da taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias On-line – 

“Primeira Instância”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), para preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Forum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18937 Nr: 1612-74.2007.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Ferreira Roldão OU Janaina Ferreira Roldão 

Abdala

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Maria Quinan Ferreira - 

OAB:16668, Waldomiro de Azevedo Ferreira - OAB:4112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$1.849,16(hum mil e oitocentos e quarenta e nove reais e dezesseis 

centavos), nos termos do r. sentença de fls. 46. Este valor deverá ser de 

forma em separado, sendo R$ 924,58(novecentos e vinte e quatro reais e 

cinquenta e oito centavos)), para recolhimento das custas e R$ 

924,58(novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos), 

para fins da taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias On-line – “Primeira Instância”, 

clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), para 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Forum da Comarca de Chapada dos Guimarães aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3092 Nr: 601-20.2001.811.0024

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João César de Freitas
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Mendes Camparim - 

OAB:103098/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Martins Mello - 

OAB:3811

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

300,83(trezentos reais e oitenta e tres centavos), nos termos do r. 

sentença de fls. 79. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias On-line – “Primeira Instância”, 

clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), para 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Forum da Comarca de Chapada dos Guimarães aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2936 Nr: 477-37.2001.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João César de Freitas, Antonio Benevides de 

Freitas, Francisca Paula da Silva Freitas, Maria Rosa Fernandes Freitas, 

Luiz Carlos de Freitas, Mário Roberto de Freitas, Vania Maria Tozatti de 

Freitas, Maria José Feliciano de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Martins Mello - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Mendes Camparim - 

OAB:103098/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

477,84 (quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), 

nos termos do r. sentença de fls. 75. Este valor deverá ser de forma em 

separado, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento das custas e R$ 130,13 (cento e trinta reais 

e treze centavos), para fins da taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias On-line – 

“Primeira Instância”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), para preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Forum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 94894 Nr: 3365-17.2017.811.0024

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Oliveira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilceia da Silva Freitas, Edson Luis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO RAMIRES FONSECA - 

OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELINO FRUTUOSO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:23610/O

 Diante do exposto:I. REJEITO a caução representada por veículo com 

registro de alienação fiduciária.II. ACOLHO o pedido protocolado pela parte 

autora no dia 24.5.2018, motivo pelo qual, com fulcro no art. 9°, III; art. 23, I; 

e art. 59, §1°, IX, da Lei n° 8.245/91, DEFIRO a ordem de despejo, 

INDEPENDENTEMENTE DA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO.III. EXPEÇA-SE o 

competente mandado de despejo, com prazo de 15 (quinze) dias para 

desocupação voluntária. Havendo resistência, desde já, fica determinada 

a desocupação forçada, inclusive com reforço policial, o qual fica 

condicionado à apresentação de motivação circunstanciada acerca de 

sua necessidade por parte do oficial de justiça.IV. Sem prejuízo do acima 

exposto, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

pretendem produzir outras provas além das carreadas aos autos, 

especificando-as e justificando-as, em caso positivo.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, tragam os autos conclusos. Eventual silêncio 

deverá ser certificado.V. Expeça-se o necessário. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 21459 Nr: 2082-71.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista o silêncio da autarquia ré em manifestar-se no pedido de 

habilitação de herdeiros, com fulcro nos artigos 687, 688, II e 691, todos 

do CPC/2015, defiro a habilitação dos herdeiros, Eva Luzia da Silva, 

Osvaldo Candido de Araujo e Maria de Lourdes Araujo.

 II. Desta feita, intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo, para tanto, arguir qualquer das questões elencadas 

nos incisos do art. 535, do CPC/2015.

III. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 21485 Nr: 2110-39.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meire Oliveira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Assistencial de Chapada dos 

Guimarães/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando os autos, vê-se que a memória de cálculo apresentada no 

pedido de cumprimento de sentença é demasiadamente singela, uma vez 

que não há especificação quanto aos juros e índice de correção monetária 

considerados.

Conclusão.

I. Diante do exposto, intime a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar o pedido de cumprimento de sentença, acostando 

ao feito memória de cálculo, na qual deverá constar especificação quanto 

aos juros e índice de correção monetária considerados, especialmente em 

relação aos termos inicial e final de tais índices (art. 534, II a VI, do CPC).

 II. Considerando que a memória de cálculo é requisito para o recebimento 

do pedido de cumprimento de sentença, nos termos do art. 534 do CPC, 

acaso não atendida a determinação consignada no item anterior, será 

indeferido o pedido.

 III. No tocante ao pedido de cumprimento de sentença com relação aos 

honorários, deverá a advogada, emendar a inicial, fazendo constar o seu 

nome como exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido, já que não pode, em nome alheio, vindicar 

judicialmente direito próprio.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99942 Nr: 5809-23.2017.811.0024

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 265 de 823



 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA DE AQUINO, FRANCISCO 

CLAUDENIR FERREIRA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SOARES BONIFACIO - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Expeça-se ofício ao Banco Bradesco S/A para que, no prazo de 10 

(dez) dias, informe a situação da conta bancária do falecido Antônio Melo 

de Aquino (agência 598-3, conta n° 500276-1), conforme cartão 

apresentado com a inicial, devendo no referido prazo apresentar extrato 

detalhado das movimentações bancárias, de modo a indicar objetivamente 

eventual saldo.

 II. Esclareço que a comunicação processual dar-se-á via ofício, uma vez 

que a instituição bancária não tem se negado a fornecer as informações 

requisitadas.

 III. Com a resposta, dê-se vistas ao Ministério Público.

 IV. Após, intime-se a parte autora para manifestar em 15 (quinze) dias.

V. Posteriormente, venham os autos conclusos.

 VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-41.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI FRANK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

8010263-41.2016.8.11.0024. REQUERENTE: MARLI FRANK REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. CONVERTO o 

julgamento em diligências. Compulsando o procedimento, constata-se que 

o caso se refere a demandas repetitivas que questionam o adicional de 

insalubridade para agentes comunitários de saúde do Município de 

Chapada dos Guimarães. O tema correlatado nos autos foi discutido em 

diversas esferas, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as 

discussões nos municípios somente podem prosperar caso haja lei 

municipal abordando os critérios e atividades para o recebimento do 

adicional de insalubridade, vejamos: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 

NECESSIDADE DE LEI LOCAL ABORDANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES 

PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (RE 

169.173, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 16/5/1997). No 

município de Chapada dos Guimarães há a Lei n° 581/91 que dispõe sobre 

o estatuto dos servidores municipais e aborda a questão atribuindo de 

forma detalhada quanto ao adicional de insalubridade, nos termos do artigo 

78: Art. 78 – Os servidores que executem atividades penosas ou que 

trabalhem com habitualidade em locais insalubres, ou em contato 

permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a 

um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. O Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso sumulou a questão e estabeleceu que o 

reconhecimento do direito de receber o adicional de insalubridade depende 

de laudo técnico conforme normatização específica do Ministério do 

Trabalho, de acordo com a súmula n°15: SÚMULA Nº 15 - O pagamento de 

adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal do 

respectivo ente e deve estar amparado em laudo técnico que caracterize 

e classifique a atividade insalubre de acordo com a normatização 

específica do Ministério do Trabalho. Com base na Resolução nº 

004/2014/TP do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que adotou 

a possibilidade de realização de perícia nos procedimentos a serem 

adotados no Juizado Especial da Fazenda Pública, ressalto que o laudo da 

Secretária Municipal de Saúde seria nitidamente parcial, dessa feita, 

nomeio como perito o senhor Rodney André de Campos, engenheiro 

Sanitarista e Segurança do Trabalho registrado sob o CREA-MT n° 

1206374578 para realizar perícia no presente caso. A proposta de 

honorários estará disponível para consulta das partes na secretaria desse 

juizado. Insta pontuar, que independente do pedido de gratuidade feito na 

exordial o promovente deverá depositar em juízo o custo da perícia 

considerando que foi o solicitante: EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS PELO AGRAVANTE. REMUNERAÇÃO DO PERITO 

QUE DEVE SER PAGA POR QUEM REQUEREU O EXAME. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 33 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTOR QUE REQUEREU 

EXPRESSAMENTE O EXAME PERICIAL NA PETIÇÃO INICIAL. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. 

CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO.(TJ-RN – AG 3462 RN 

2009.003462-0, Data do julgamento:27/10/2009) DETERMINO que o autor 

realize o depósito judicial de R$600,00 (seiscentos reais), no prazo de 30 

(trinta) dias, bem como deverá acostar aos autos comprovante de 

recolhimento, sob pena de extinção processual por falta de interesse no 

prosseguimento da demanda. INTIMEM-SE as parte para apresentarem o 

rol de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias; CONSIGNO que o perito 

deverá responder ao rol de quesitos do juízo apresentado anexo à 

decisão; DETERMINO a intimação pessoal do perito dessa decisão; Assim 

que seja efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito Rodney André de 

Campos para que dê início aos trabalhos, devendo informar a este juízo a 

data, o horário e o local da realização da perícia, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, a fim de possibilitar a intimação das partes, através de 

seus procuradores. O laudo deve ser entregue em até 20 (vinte) dias. 

Após, conclusos. Tomem-se as demais providências de estilo. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por Juíza Leiga, 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de maio de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito Anexo do juízo: QUESITOS DO JUIZ 

01 - Qual é a descrição do local de trabalho do Reclamante durante o seu 

período laboral? Ambiente de trabalho, temperatura, iluminação, 

arejamento, etc. 02 - Descreva as tarefas executadas pelo Reclamante. 

Quais substâncias, agentes físicos, químicos ou biológicos no ambiente de 

trabalho? 03 - No caso de ruídos, qual a dose, ou alternativamente, as 

medições com os respectivos tempos de exposição? 04 - No caso de 

calor, quais as temperaturas de bulbo úmido, além do estabelecimento do 

ciclo de trabalho do empregado? 05- No caso de agentes químicos, quais 

as medições qualitativas e o tempo de exposição a cada agente? Se o 

enquadramento for qualitativo, qual a previsão legal na da NR-15, 

juntamente com o tempo de exposição? 06 - A Reclamada disponibilizava 

EPI's à Reclamante? Quais seriam as evidências para esta resposta? 07 - 

Havia treinamento para a utilização dos EPI’s? 08 - Os eventuais EPI's 

fornecidos pela Reclamada eram adequados e suficientes para neutralizar 

os agentes insalubres? Havia troca periódica dos EPI's ? 09 - Havia 

fiscalização da utilização dos EPI’s ? 10 - Faz jus a Reclamante ao 

adicional de insalubridade? Em que grau?

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010645-68.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMY GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 
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8010645-68.2015.8.11.0024. REQUERENTE: ALDEMY GONCALVES DE 

LIMA REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, visto que o requerente fez juntar aos autos 

demonstrativos de rendimentos que comprovam sua situação, defiro. Ante 

a inexistência de questões preliminares, passo ao exame de MÉRITO. 

Trata-se o caso de ação de cobrança em que o autor afirma ter exercido o 

cargo de PROFESSOR, através de sucessivas prorrogações do seu 

contrato temporário de prestação de serviço, pelo período de 1999 a 2013. 

Acredita ser devido pelo período trabalho, o FGTS. Pois bem. Quanto a 

prescrição relacionada ao FGTS, houve a modulação dos seus efeitos 

conforme se infere da SUMULA 362/TST: PRESCRIÇÃO (nova redação)- 

Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 

12, 15 e 16.06.2015: I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu 

a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar 

contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o 

prazo de dois anos após o término do contrato;. II – Para os casos em que 

o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, 

ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF) Desta forma 

a ação foi ajuizada em 15/10/2015, devendo, portanto, ser reconhecida a 

prescrição dos valores a serem recebidos anteriores a 15/10/2010. 

Alegou o reclamante que trabalhou quase que ininterruptamente para o 

reclamado durante os períodos de 1999 a 2013. Em todos estes períodos, 

o autor trabalhou na condição de “contratado temporário”, ocupando o 

cargo de Professor, conforme restou comprovado das suas alegações e 

dos documentos juntados, situação não impugnada pelo Município. 

Segundo prevê o art. 37, II, da Constituição Federal, a investidura em 

cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, sendo que a lei estabelecerá os 

casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público, consoante prescreve o 

inciso IX do mesmo artigo 37 da CF/88. Com efeito, não basta o caráter 

precário ou temporário do contrato, impondo-se, para a sua validade, nos 

moldes do art. 37, IX, o “excepcional interesse público” da contratação e a 

sua previsão legal específica (“lei estabelecerá os casos”). Obedecendo a 

tal ditame, a matéria foi disciplinada no âmbito do Município de Chapada 

dos Guimarães, através do respectivo Estatuto dos Servidores Públicos 

[art. 245, §1º, da Lei nº. 581/91], que autoriza a contratação temporária 

para atendimento de excepcional interesse público pelo prazo máximo de 

24 [vinte e quatro] meses. Outrossim, na esfera Estadual, a Lei 

Complementar n.º 04 define o que vem a ser necessidade temporária de 

excepcional interesse público e os prazos máximos de sua contratação, in 

verbis: Art. 264 Consideram-se como de necessidade temporária de 

excepcional interesse público as contratações que visem a: I - combater 

surtos epidêmicos; II - fazer recenseamento; III - atender a situações de 

calamidade pública; IV - substituir professor ou admitir professor visitante, 

inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério; V - permitir a 

execução de serviço, por profissional de notória especialização, inclusive 

estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica; VI - atender 

a outras situações de urgência que vieram a ser definidas em lei. § 1° As 

contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não 

poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses 

dos incisos II e IV, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso 

V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes 

que serão improrrogáveis. § 2° O recrutamento será feito mediante 

processos seletivos simplificados, sujeito a ampla divulgação em jornal de 

grande circulação, e observará os critérios definidos em regulamento, 

exceto na hipótese prevista nos incisos III e IV deste artigo, quando se 

tratar de situação emergencial. Sobre o que caracteriza uma contratação 

temporária válida, a Suprema Corte, no julgamento do RE 658.026, de 

relatoria do Ministro Dias Toffili, submetido à sistemática da repercussão 

geral (Tema 612), ratificando o entendimento predominante, assentou a 

tese no sentido de que “para que se considere válida a contratação 

temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em 

lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja 

temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de 

contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os 

serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o 

espectro das contingências normais da Administração”. No caso em 

destaque, verifica-se que o requerente foi contratado, sem concurso 

público, pelo município para desempenhar a função temporária de 

Professor. Segundo alega o autor, o mesmo laborou do ano de 1999 ao 

ano de 2013. Do exame dos aludidos documentos, fica nítida a 

descaracterização do contrato de trabalho temporário, seja em virtude da 

inobservância à regra do concurso público, seja em razão da 

extrapolação da suposta excepcionalidade do interesse público, 

consoante apura-se da legislação municipal, como também em decorrência 

das sucessivas renovações dos contratos por mais de 11 anos, de modo 

que deve ser aplicada a regra constante do §2º do artigo 37 da 

Constituição Federal, que dispõe: “Art. 37. (...) II – a investidura em cargo 

ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 

do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração; (...) §2º – A não observância do disposto nos incisos II e III 

implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos 

termos da lei.” Em assim sendo, quando uma determinada contratação 

temporária se perpetua no tempo, ultrapassando o prazo máximo permitido 

na lei, dando origem a vários outros contratos com igual prazo, 

desvirtua-se em sua finalidade, tornando-os nulos de pleno direito. Desta 

forma, tendo em vista que contratos nulos não produzem efeitos, o autor 

só faz jus a remuneração pelo trabalho prestado e também ao FGTS, sob 

pena de enriquecimento sem causa do ente público, tendo por base o art. 

19-A, da Lei nº. 8.036/1990, garantia essa que está em consonância com 

o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a 

repercussão geral sobre o tema nos seguintes termos: “ADMINISTRATIVO. 

ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. EFEITOS. 

RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. 

CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

596478 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 10/09/2009, 

DJe-186 DIVULG 01-10-2009 PUBLIC 02-10-2009 EMENT VOL-02376-04 

PP-00764 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 86-91) A recente 

jurisprudência do Egrégio TJMT segue a mesma linha de entendimento, 

conforme se segue: “RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – 

DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO 

PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO 

CONTRATO – DIREITO AO FGTS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – 

MODULAÇÃO DOS EFEITOS ARE 709212/DF – DEMAIS DIREITOS SOCIAIS 

INDEVIDOS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 20, §4º DO CPC – 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – CUSTAS E 

DESPESAS PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA – ISENÇÃO – LEI N. 7.603/2001 – RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho 

temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente 

e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, 

devido o direito à percepção dos salários referentes ao período 

trabalhado, que no caso já foram quitados, e ao recebimento do FGTS pelo 

tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº. 8.036/90 (RE 

765.320/MG). A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do 

prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da 

Súmula 362/TST, pela qual “II – Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014”. Honorários nos termos do 

art. 20, §4º do CPC. Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a 

isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, 

inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001). (Ap 156986/2017, DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” 

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA – ARGUIÇÃO PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA PARA 

RECEBIMENTO FGTS - MODULAÇÃO DE EFEITOS ARE 70912/DF- MÉRITO 

– CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – 

DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO 

PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO 

CONTRATO – DIREITO AO FGTS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – 

RE 596.478/RR E RE 765.320/MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 
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DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810/STF - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.

(...) A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo 

prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 

362/ TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já 

estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se 

consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a 

partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)” . 2. Mostrando-se nulo o 

contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, 

quando renovado sucessivamente, em flagrante ofensa ao art. 37, II, e § 

2º, da CF, a contratada só possui direito ao salário, bem como à 

percepção do FGTS. 3. Em consonância com o hodierno entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato 

de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter 

permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, 

sendo, pois, devido o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 

19-A da Lei nº. 8.036/90 (Res 596.478/RR e 765.320/MG). 4.Em relação a 

correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda 

Pública, deve-se utilizar o IPCA-E, a partir de 25/03/2015,conforme 

entendimento exarado no Tema 810/STF. 5. Considerando a necessidade 

de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da 

defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão 

definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, 

inciso II, do NCPC. 6.Recurso parcialmente provido. 7.Sentença 

parcialmente retificada. (Ap 93578/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)” Diante do exposto, 

resta clara a nulidade dos contratos formalizados entre as partes, 

restando devido, portanto, o recolhimento do FGTS pela parte reclamada. 

Por outro lado, quanto à pretensão ao recebimento da multa rescisória de 

40% (quarenta por cento) sobre o FGTS, em decorrência do término do 

contrato de trabalho sem justa causa, prevista no art. 18, § 1º, da Lei n. 

8.036/90, não pode, por corolário lógico, decorrer de contrato temporário 

declarado nulo, em especial, por ofensa ao art. 37, § 2º, da CF, como 

ocorre no caso. Quanto à multa de 40%, decidiu esta Corte de Justiça: 

(...). Não há que se falar na incidência de multa de 40% sobre os 

depósitos do FGTS, uma vez que não se deve imputar somente ao 

Município a culpa pela situação irregular. (Apelação / Reexame 

Necessário, 49893/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, data da publicação no DJE 

11/09/2014). Até porque a finalidade dessa multa/sanção é desestimular 

demissões injustificadas. DISPOSITIVO Diante do exposto, PRONUNCIO DE 

OFÍCIO A PRESCRIÇÃO PARCIAL da pretensão autoral tão somente quanto 

ao recebimento de toda e qualquer verba anterior a 15/10/2010 e com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

dos pedidos, para CONDENAR o Município de Nova Brasilândia – MT ao 

pagamento do FGTS não recolhido no período posterior a 15/10/2010 

acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09 e 

correção monetária calculada com base no IPCA, ambos a partir da 

citação, observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos; 

Defiro o benefício da assistência judiciária ao autor; Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009 Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 29 de maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000699-26.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: SEBASTIANA ROZALINA DE 

MENEZES MIRANDA EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Quanto ao pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, visto que a requerente fez 

juntar aos autos demonstrativos de rendimentos que comprovam sua 

situação, defiro. Ante a inexistência de questões preliminares, passo ao 

exame de MÉRITO. Trata-se o caso de Reclamação Trabalhista em que a 

autora afirma ter exercido o cargo de MOTORISTA, através de sucessivas 

prorrogações do seu contrato temporário de prestação de serviço, pelo 

período de 2015 a 2017. Acredita ser devido pelo período trabalho, as 

verbas rescisórias constitucionais como férias e 13º salário, além do 

FGTS, pugnando também pela condenação do Município a indenização 

pelo dano moral sofrido. O requerido devidamente citado contestou a ação 

alegando basicamente não ter a autora direito a verbas rescisórias por 

não ser o contrato de trabalho entre as partes regido pela CLT. Pois bem. 

Antes de se adentrar ao mérito propriamente dito é necessário abrir um 

parêntese para ressaltar que o Supremo Tribunal Federal é a corte 

responsável pela guarda da rigidez, solidez e coerência do sistema 

constitucional. Notadamente no que tange aos julgamentos proferidos sob 

a égide do art. 926 e 927 do NCPC, é dever dos juízes e Tribunais acatar o 

entendimento e a orientação conferida pela Suprema Corte, sob pena de 

total esvaziamento da finalidade instituída pela legislação processualista. 

Portanto, a decisão aqui prolatada está em consonância com o atual 

entendimento do Supremo Tribunal Federal que já enfrentou o assunto 

discutido nestes autos nos Temas 612 e 308, conforme as razões do 

fundamento abaixo apresentadas: Alegou a reclamante que trabalhou 

quase que ininterruptamente para o reclamado durante os períodos de 

2015 a 2017. Em todos estes períodos, a autora laborou na condição de 

“contratado temporário”, ocupando o cargo de Motorista, conforme restou 

comprovado das suas alegações e dos documentos juntados, situação 

não impugnada pelo Município. Segundo prevê o art. 37, II, da Constituição 

Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

sendo que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público, consoante prescreve o inciso IX do mesmo artigo 37 da 

CF/88. Com efeito, não basta o caráter precário ou temporário do contrato, 

impondo-se, para a sua validade, nos moldes do art. 37, IX, o “excepcional 

interesse público” da contratação e a sua previsão legal específica (“lei 

estabelecerá os casos”). Obedecendo a tal ditame, a matéria foi 

disciplinada no âmbito do Município de Chapada dos Guimarães, através 

do respectivo Estatuto dos Servidores Públicos [art. 245, §1º, da Lei nº. 

581/91], que autoriza a contratação temporária para atendimento de 

excepcional interesse público pelo prazo máximo de 24 [vinte e quatro] 

meses. Outrossim, na esfera Estadual, a Lei Complementar n.º 04 define o 

que vem a ser necessidade temporária de excepcional interesse público e 

os prazos máximos de sua contratação, in verbis: Art. 264 Consideram-se 

como de necessidade temporária de excepcional interesse público as 

contratações que visem a: I - combater surtos epidêmicos; II - fazer 

recenseamento; III - atender a situações de calamidade pública; IV - 

substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, 

conforme lei específica do magistério; V - permitir a execução de serviço, 

por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas 

áreas de pesquisas científica e tecnológica; VI - atender a outras 

situações de urgência que vieram a ser definidas em lei. § 1° As 

contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não 

poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses 

dos incisos II e IV, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso 

V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes 

que serão improrrogáveis. § 2° O recrutamento será feito mediante 

processos seletivos simplificados, sujeito a ampla divulgação em jornal de 

grande circulação, e observará os critérios definidos em regulamento, 
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exceto na hipótese prevista nos incisos III e IV deste artigo, quando se 

tratar de situação emergencial. Sobre o que caracteriza uma contratação 

temporária válida, a Suprema Corte, no julgamento do RE 658.026, de 

relatoria do Ministro Dias Toffili, submetido à sistemática da repercussão 

geral (Tema 612), ratificando o entendimento predominante, assentou a 

tese no sentido de que “para que se considere válida a contratação 

temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em 

lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja 

temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de 

contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os 

serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o 

espectro das contingências normais da Administração”. No caso em 

destaque, verifica-se que a requerente foi contratada, sem concurso 

público, pelo município para desempenhar a função temporária de 

motorista, cujas sucessivas prorrogações dos contratos perduraram pelo 

período de 2015 a 2017, com recebimento de remuneração, quando, 

então, alcançou o respectivo termo com a dispensa unilateral. Do exame 

dos aludidos documentos, fica nítida a descaracterização do contrato de 

trabalho temporário, seja em virtude da inobservância à regra do concurso 

público, seja em razão da extrapolação da suposta excepcionalidade do 

interesse público, consoante apura-se da legislação municipal, como 

também em decorrência das sucessivas renovações dos contratos por 

mais de 3 anos, de modo que deve ser aplicada a regra constante do §2º 

do artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe: “Art. 37. (...) II – a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração; (...) §2º – A não observância do disposto 

nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade 

responsável, nos termos da lei.” Em assim sendo, quando uma 

determinada contratação temporária se perpetua no tempo, ultrapassando 

o prazo máximo permitido na lei, dando origem a vários outros contratos 

com igual prazo, desvirtua-se em sua finalidade, tornando-os nulos de 

pleno direito. Desta forma, tendo em vista que contratos nulos não 

produzem efeitos, a autora só faz jus a remuneração pelo trabalho 

prestado e também ao FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa do 

ente público, tendo por base o art. 19-A, da Lei nº. 8.036/1990, garantia 

essa que está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, que reconheceu a repercussão geral sobre o tema nos seguintes 

termos: “ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. 

CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI 

8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO 

GERAL.” (RE 596478 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 

10/09/2009, DJe-186 DIVULG 01-10-2009 PUBLIC 02-10-2009 EMENT 

VOL-02376-04 PP-00764 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 86-91) A 

recente jurisprudência do Egrégio TJMT segue a mesma linha de 

entendimento, conforme se segue: “RECURSO DE APELAÇÃO – 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

– DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO 

CONTRATO – DIREITO AO FGTS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – 

MODULAÇÃO DOS EFEITOS ARE 709212/DF – DEMAIS DIREITOS SOCIAIS 

INDEVIDOS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 20, §4º DO CPC – 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – CUSTAS E 

DESPESAS PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA – ISENÇÃO – LEI N. 7.603/2001 – RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho 

temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente 

e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, 

devido o direito à percepção dos salários referentes ao período 

trabalhado, que no caso já foram quitados, e ao recebimento do FGTS pelo 

tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº. 8.036/90 (RE 

765.320/MG). A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do 

prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da 

Súmula 362/TST, pela qual “II – Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014”. Honorários nos termos do 

art. 20, §4º do CPC. Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a 

isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, 

inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001). (Ap 156986/2017, DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” 

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA – ARGUIÇÃO PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA PARA 

RECEBIMENTO FGTS - MODULAÇÃO DE EFEITOS ARE 70912/DF- MÉRITO 

– CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – 

DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO 

PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO 

CONTRATO – DIREITO AO FGTS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – 

RE 596.478/RR E RE 765.320/MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810/STF - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.

(...) A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo 

prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 

362/ TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já 

estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se 

consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a 

partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)” . 2. Mostrando-se nulo o 

contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, 

quando renovado sucessivamente, em flagrante ofensa ao art. 37, II, e § 

2º, da CF, a contratada só possui direito ao salário, bem como à 

percepção do FGTS. 3. Em consonância com o hodierno entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato 

de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter 

permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, 

sendo, pois, devido o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 

19-A da Lei nº. 8.036/90 (Res 596.478/RR e 765.320/MG). 4.Em relação a 

correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda 

Pública, deve-se utilizar o IPCA-E, a partir de 25/03/2015,conforme 

entendimento exarado no Tema 810/STF. 5. Considerando a necessidade 

de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da 

defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão 

definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, 

inciso II, do NCPC. 6.Recurso parcialmente provido. 7.Sentença 

parcialmente retificada. (Ap 93578/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)” Diante do exposto, 

resta clara a nulidade dos contratos formalizados entre as partes, 

restando devido, portanto, o recolhimento do FGTS pela parte reclamada. 

Quanto as demais verbas rescisórias pleiteadas, tem-se que a nulidade 

dos contratos não gera nenhum direito a não ser exclusivamente o 

recebimento do FGTS, ou seja, não é devido o pagamento de nenhuma 

verba rescisória. Em relação a este tema é interessante destacar que o RE 

nº 705.140 foi submetido a repercussão geral, cujo o tema 308 dispunha 

“Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração 

Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso 

publico”. Nessa decisão, o ilustre Relator, Ministro Teori Zavascki assim 

consignou: “E o fundamento dessas decisões reside essencialmente no § 

2º do artigo 37, que atribui às contratações sem concurso uma espécie de 

nulidade jurídica qualificada, cuja consequência é não só o desfazimento 

imediato da relação, como a punição da autoridade que tiver dado causa a 

elas. Daí afirmar-se que o referido art. 37, § 2º impõe a ascendência do 

concurso no cenário do direito público brasileiro, cuja prevalência é 

garantida mesmo diante de interesses de valor social considerável, como 

aqueles protegidos pelas verbas rescisórias dos contratos de trabalho por 

tempo indeterminado, consideradas inexigíveis em face da nulidade do 

pacto celebrado contra a Constituição. Ressalva-se apenas, como efeito 

jurídico válido, o direito à percepção de salários correspondentes ao 

serviço efetivamente prestado e a possibilidade de recebimento dos 

valores depositados na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

vinculada ao nome do trabalhador. A jurisprudência mato-grossense 

comunga do mesmo entendimento, in verbis: “REMESSA NECESSÁRIA (DE 

OFÍCIO) - RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – 

DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO 

PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO 

CONTRATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O 

PAGAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS – FÉRIAS E 13º SALÁRIO - 

INADMISSIBILIDADE FRENTE À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 
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765.320/MG – PAGAMENTO APENAS DE SALDO DE SALÁRIO E FGTS – 

CONDENAÇÃO AFASTADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – 

SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO. Declarada a nulidade 

do contrato de trabalho, por força da descaracterização do excepcional 

interesse público, frente às sucessivas prorrogações, ao contratado é 

devido o pagamento do saldo de salário, além do FGTS (RE 765.320/MG). 

Entretanto, as mencionadas verbas não foram objeto do pedido inicial, de 

modo que não devem ser reconhecidas, por força da proibição do 

“reformatio in pejus”. (Apelação / Remessa Necessária 150310/2017, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

02/05/2018)” “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR DE NÃO 

CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO – SUBORDINAÇÃO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO APENAS AOS REQUISITOS DE 

ADMINISSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE CORRELAÇÃO DAS RAZÕES 

DE MÉRITO – PRECLUSÃO – NÃO INCIDÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – 

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS 

– NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e §2o DA CF – DIREITO 

SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI N. 

8.036/90 – AFASTAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – 

RECURSO ADESIVO PROVIDO. O recurso adesivo é subordinado ao 

recurso de apelação tão somente quanto aos requisitos de admissibilidade 

do principal e aos do art. 997 do CPC/2015, que nada dispõe que deve o 

adesivo ter relação com a matéria tratada na apelação. (Ap 30274/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 19-9-2017, Publicado no DJE 25-9-2017). A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento a necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. A redução do valor dos honorários advocatícios quando 

fixados em demasia é medida que se impõe. (Ap 77426/2015, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018) Verifica-se, portanto, que fica afastada a obrigação da 

Administração Pública ao pagamento das verbas constitucionais aos 

servidores nos casos em que os contratos temporários forem declarados 

nulos. Quanto à pretensão de indenização por Dano Moral esta não restou 

demonstrada, principalmente se atrelada à pretensão advinda do não 

percebimento das verbas que lhe são devidas, pois verifica-se que se 

referem ao campo adstrito do Dano Material. Assim, não há que se falar 

em condenação do Município em pagamento de Danos Morais, uma vez 

que não foi demonstrado que o Requerente teve sofrimento, dor, e 

humilhação a ponto de atingir seu íntimo, seu psicológico, não havendo 

que se falar em dano in re ipsa. Os Danos Morais não se mostram 

devidos, uma vez que segundo entendimento pacífico na doutrina e 

jurisprudência, o Dano Moral causado à pessoa, tal como, ofensa a sua 

credibilidade, ao seu bom nome na praça, deve ser demonstrado de forma 

real pela parte ofendida, o que não ocorreu nos autos. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, para CONDENAR o Município de 

Chapada dos Guimarães – MT ao pagamento do FGTS não recolhido pelo 

período trabalhado, acrescidos de juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 

nº 11.960/09 e correção monetária calculada com base no IPCA, ambos a 

partir da citação, observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários 

mínimos; Outrossim determino ao Município de Chapada dos Guimarães 

que demonstre nos autos o efetivo repasse ao INSS da verba descontada 

do salário da autora no período trabalhado; Defiro o benefício da 

assistência judiciária; Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação da reclamante, apresentando cálculo 

do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_____________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de maio de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010418-44.2016.8.11.0024. REQUERENTE: MANOEL BATISTA CORREA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, visto que o requerente fez juntar aos autos 

demonstrativos de rendimentos que comprovam sua situação, defiro. Ante 

a inexistência de questões preliminares, passo ao exame de MÉRITO. 

Trata-se o caso de Ação de Cobrança em que o autor afirma ter exercido 

o cargo de AGENTE DE SEGURANÇA, através do seu contrato temporário 

de prestação de serviço, pelo período de 01/03/13 a 31/12/13 e 02/01/14 a 

28/02/14. Acredita ser devido pelo período trabalho, as verbas trabalhistas 

como férias e 13º salário, aviso prévio, multa 40% além do FGTS. O 

requerido devidamente citado contestou a ação alegando basicamente não 

ter o autor direito a verbas rescisórias por não ser o contrato de trabalho 

entre as partes regido pela CLT. Pois bem. Compulsando os autos, 

denota-se que o autor firmou contrato por prazo determinado, em caráter 

de excepcionalidade, com vigência correspondente ao período de 

01/03/13 a 31/12/2013 e 02/01/14 a 28/02/14 (ID 1106002), ambos 

fundamentados nos termos da Constituição Federal e da Lei Municipal nº. 

1521/13, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para 

atender necessidade temporária de excepcional interesse público. De 

início, importante assinalar que os contratos emergenciais firmados pela 

Administração Pública são exceções à regra do concurso público, 

expressamente prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, que 

dispõe: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...) IX – A lei estabelecerá os 

casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público.” Acerca do tema, oportuno 

trazer citar o ensinamento de Alexandre de Moraes (in, Direito 

Constitucional. 24ª edição atualizada até a EC nº 57/08. São Paulo: Editora 

Atlas, 2009, p. 347-348): “Outra exceção prevista constitucionalmente, 

permitindo-se a contratação temporária sem concurso público, 

encontra-se no art. 37, IX, da Constituição Federal. O legislador 

constituinte manteve disposição relativa à contratação para serviço 

temporário e de excepcional interesse público, somente nas hipóteses 

previstas em lei. Dessa forma, três são os requisitos obrigatórios para a 

utilização dessa exceção, muito perigosa, como diz Pinto Ferreira, por 

tratar-se de uma válvula de escape para fugir à obrigatoriedade dos 

concursos públicos, sob pena de flagrante inconstitucionalidade: · 

excepcional interesse público; · temporariedade da contratação; · 

hipóteses expressamente previstas em lei.(...).” No caso em apreço, 

pode-se constatar que a contratação para o cargo de Agente de 

Segurança se deu em excepcional interesse público, por tempo 

determinado, e com autorização legislativa, consoante disposto no 

contrato. Assim, a contratação de servidor para o desempenho de 
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atividade a título temporário e excepcional na Administração Pública, não 

enseja a caracterização de vínculo empregatício, a legitimar os direitos 

assegurados na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, haja vista que 

tais situações há inequívoca relação jurídico-administrativa regido por meio 

de estatuto próprio, que na espécie circunda-se ao Estatuto dos 

Servidores Públicos de Chapada dos Guimarães. Não há dúvida de que o 

contrato firmado possui natureza administrativa, precária e temporária, e 

não gera qualquer espécie de vínculo funcional estatutário ou empregatício 

entre o contratado e o Poder Público. Nesse sentido, a jurisprudências do 

C. Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO 

TEMPORÁRIO. RELAÇÃO DE TRABALHO. NATUREZA 

JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CELETISTA. FGTS. 

PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 19-A DA LEI N.º 8.036/90. 

INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA 

SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. Nos termos do art. 

19-A da Lei 8.036/90, é "devido o depósito do FGTS na conta vinculada do 

trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário. 4. Caso concreto que diverge da hipótese do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, pois o vínculo de trabalho que existiu entre os litigantes 

não era oriundo de investidura em cargo ou emprego público 

posteriormente anulada por descumprimento do princípio do concurso 

público insculpido no art. 37, § 2º, da CRFB/88, mas de contratação de 

servidor temporário sob o regime de "contratação excepcional". 5. A tese 

segundo a qual o art. 19-A da Lei 8.036/90 deveria ser interpretado à luz 

do art. 7º, III, da CF/88 não é passível de ser apreciada na presente via 

recursal, por se tratar de matéria reservada à competência do Supremo 

Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição da República. 

6. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 45.467/MG, 

Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 05/03/2013, 

DJe 15/03/2013). “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.  NATUREZA 

ADMINISTRATIVA. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DE DIREITO PÚBLICO. 

INAPLICABILIDADE DA CLT. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO 

ALEGADO DIREITO AO FGTS.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O 

conceito de Trabalhador extraído do regime celetista não é aplicável a 

quem mantêm com a Administração Pública uma relação de caráter 

jurídico-administrativo, razão pela qual a regra do art. 19-A da Lei 

8.036/90, quanto ao pagamento do FGTS, não se ajusta a estes últimos. 

Precedente: AgRg no AREsp 96.557/MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES 

LIMA, DJe 27.6.2012. 2. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 

233.671/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, 

julgado em 16/10/2012, DJe 19/10/2012). Nesse sentido tem sido os 

recentes julgados prolatados em casos análogos pelo E. TJMT, verbis: 

“APELAÇÃO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — VALIDADE — 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO — FGTS — 

INDEVIDO — ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990 — 

NÃO INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS — NÃO COMPROVAÇÃO — 

VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA — 

PRECARIEDADE DO VÍNCULO — CIÊNCIA. Comprovado que a contratação 

foi motivada por necessidade temporária de excepcional interesse da 

Administração Pública, o contrato é válido, de modo a não incidir, no caso, 

o artigo 19-A da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. A caracterização do 

dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte 

violação a um dos atributos da personalidade. A ciência da precariedade 

do vínculo com a Administração Pública impede a indenização por danos 

morais em virtude do término de contrato temporário. Recurso não 

provido”. (Ap 74398/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/04/2016, 

Publicado no DJE 09/05/2016). “APELAÇÃO — CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA — VALIDADE — EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — 

COMPROVAÇÃO — FGTS — INDEVIDO — ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036, 

DE 11 DE MAIO DE 1990 — NÃO INCIDÊNCIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS 

— IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO — NÃO COMPROVAÇÃO. 

Comprovado que a contratação foi motivada por necessidade temporária 

de excepcional interesse da Administração Pública, o contrato é válido, de 

modo a não incidir, no caso, o artigo 19-A da Lei nº 8.036, de 11 de maio 

de 1990. Ante a constatação do pagamento de horas extraordinárias pelo 

Município, é ônus do trabalhador provar que fora feito de forma irregular. 

Recurso não provido”. (Ap 139596/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016) Desse modo, evidenciada a 

caracterização do contrato de trabalho temporário, válido, não há o que se 

falar no direito do autor ao recebimento das verbas trabalhistas pleiteadas 

na exordial. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar o autor 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_____________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de maio de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000611-85.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ROSENIR ANTONIA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. FUNDAMENTO E DECIDO. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta 

comprovante de sua condição financeira. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRESCRIÇÃO Como matéria de ordem prejudicial à 

análise do mérito, os requeridos sustentam a prescrição da pretensão 

deduzida, argumentando que desde o fim do mandato de Conselheira 

Tutelar do Município de Chapada dos Guimarães até a propositura da 

presente ação transcorreu período superior a cinco anos, acarretando a 

prescrição do fundo de direito da questão posta. Com razão os 

requeridos. Segundo a lição de José dos Santos Carvalho Filho, “na 

prescrição da ação, o interessado na tutela do direito material em face da 

Fazenda Pública perde a oportunidade de formular a pretensão defensiva 

por intermédio da ação judicial.” (Direito Administrativo, 10. ed., Rio de 

Janeiro: Lúmen, 2003, p.817). Dessa forma, a essência da prescrição é a 

inércia no agir em defesa de suposto direito material pelo seu titular, que 

deixa de se valer dos meios que lhe são facultados no prazo fixado em lei. 

Em outras palavras, o particular fica impedido de opor o direito material e 
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seus efeitos perante a Fazenda Pública, em virtude de sua demora. 

Segundo a dicção do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, a prescrição do 

direito de ações intentadas contra a Fazenda Pública prescreve em 05 

(cinco) anos: “Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza prescrevem 

em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram.” 

Assim, conforme se depreende do citado artigo, cabia a Requerente 

postular judicialmente a condenação do Município de Chapada dos 

Guimarães e do Estado de Mato Grosso ao cumprimento da obrigação, 

dentro prazo de cinco anos a contar do seu desligamento da função de 

Conselheira Tutelar que ocorreu no ano de 2003 e não após transcorridos 

14 (quatorze) anos da data do fato. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso II do NCPC, opino pelo ACOLHIMENTO DA 

PRESCRIÇÃO e EXTINÇAO DOS AUTOS COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Indefiro o benefício da assistência judiciária a autora; Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009; Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 29 de maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-79.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ADEMILSON PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS WAGNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000786-79.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ANTONIO ADEMILSON 

PEREIRA REQUERIDO: LUIZ CARLOS WAGNER Vistos, etc. Cuida-se de 

ação submetida ao rito especial da Lei Federal de nº 9.099/95 - Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis, proposta por ANTONIO ADEMILSON PEREIRA 

em desfavor de LUIZ CARLOS WAGNER. Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. A parte autora, embora 

intimada da audiência designada, deixou de comparecer e de apresentar 

justificativa legal e tempestiva, dando, assim, causa à extinção do feito por 

sua desídia (ID11585998). Por outro lado, a redesignação da audiência 

gera ônus para o erário. Destarte, esta redesignação deve ser dada como 

medida excepcional, lastreada em comprovado compromisso anterior 

inadiável, questões de saúde, profissionais ou outro motivo de força 

maior. Entretanto, nenhuma dessas causas foi comprovada nos autos, 

visto que o autor apenas afirmou que confundiu a data da audiência (ID 

11604877), não sendo tal justificativa suficiente a ensejar o 

prosseguimento do feito. POSTO ISSO, extingo o processo, sem resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9099/95. Deixo 

de condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, de acordo com o art. 51, § 2º da Lei 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 29 de maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-20.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE PINHEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000044-20.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LUCIANE PINHEIRO DE 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração com efeitos infringentes interposto pela parte 

reclamada Telefônica Brasil S.A contra sentença proferida no presente 

feito. Em breve síntese alega à parte embargante a ocorrência de omissão 

na sentença uma vez que não houve fundamentação referente os danos 

morais arbitrados. Tem-se que a pretensão é rever a matéria decidida. 

Enfatiza-se que não se prestam os embargos para rediscutir questões já 

apreciadas. Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a 

responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivos suficientes para, com segurança, proferir seu veredicto, de forma 

fundamentada e desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, 

pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, 

portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer 

dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e 

argumentos por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao 

exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: 

Embargos de declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência 

dos pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos 

de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado. (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Egrégios Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão 

anterior reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com 

inversão, em conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, OPINO pelo conhecimento dos embargos de declaração, porque 

são tempestivos e no mérito OPINO PELO SEU NÃO ACOLHIMENTO. Sem 

custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o 

prazo para eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_________________________________________ Vistos,  etc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 29 de maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-19.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOISINIL MORAES DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000790-19.2017.8.11.0024. REQUERENTE: JOISINIL MORAES DA GUIA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face da 

sentença exarada no ID 12016791 quanto a omissão relativa ao pedido de 

quebra de sigilo bancário e telefônico do autor formalizado na 

contestação. Pois bem. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, 

como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a 

decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do 

decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve 

estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. No caso em 

concreto, não se configura a omissão alegada, pretendendo a parte 

embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada na 

sentença. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de 

omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os 

fundamentos do convencimento do julgador. Ante o exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, OPINO pelo conhecimento dos embargos de 

declaração, posto que tempestivos e no mérito OPINO PELO SEU NÃO 

ACOLHIMENTO. Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto 

nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Dessa 

intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo com o 

artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 29 de maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010406-64.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CANEDO FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C&A MODAS LTDA. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010406-64.2015.8.11.0024. REQUERENTE: SANDRA CANEDO FONSECA 

REQUERIDO: C&A MODAS LTDA., BANCO BRADESCARD S.A Vistos em 

sentença. Recebo a petição constante do ID 5499627, como Embargos 

Declaratórios visando sanar o erro material constante da sentença 

proferida no ID 4925810. Quando da prolação da r. sentença embargada, 

vislumbra-se que a douta magistrada incluiu no pólo ativo da demanda 

parte estranha a lide, conforme fragmento do decisium que colaciono: 

“Trata-se de ação de reparação por dano moral c/c repetição do indébito 

proposta por ANTONIO PEDROSO DO AMARAL, qualificado nos autos, em 

face de C&A MODAS LTDA., BANCO BRADESCARD S.A., requerendo, em 

síntese, a condenação do(a) requerido(a) no pagamento a título de 

indenização por danos moral devido restrição nos órgãos de proteção ao 

crédito pela reclamada, relativo a um débito que desconhece totalmente.” 

Logo, a retificação é medida de rigor. DISPOSITIVO. Diante do Exposto, 

nos termos da fundamentação, opino pelo conhecimento dos presentes 

embargos e seu ACOLHIMENTO para alterar, no corpo da sentença 

proferida, o nome de ANTONIO PEDROSO DO AMARAL para SANDRA 

CANEDO FONSECA, ficando o corpo da sentença nos seguintes moldes: 

“Trata-se de ação de reparação por dano moral c/c repetição do indébito 

proposta por SANDRA CANEDO FONSECA, qualificado nos autos, em face 

de C&A MODAS LTDA., BANCO BRADESCARD S.A., requerendo, em 

síntese, a condenação do(a) requerido(a) no pagamento a título de 

indenização por danos moral devido restrição nos órgãos de proteção ao 

crédito pela reclamada, relativo a um débito que desconhece totalmente.” 

Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Dessa intimação, 

reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da 

lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga ________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 29 de maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010492-35.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT0009508A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010492-35.2015.8.11.0024. REQUERENTE: HOTEL SAO FRANCISCO 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por HOTEL SAO FRANCISCO 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA – ME. Aportou-se o presente 

recurso alegando a existência de erro material constante da decisão 

proferida no ID 10283637, requerendo que sejam sanados tais erros e o 

decisium desconsiderado. Quando da prolação da decisão, vislumbra-se 

que a douto magistrado se equivocou quanto a data do recurso e seu ID, 

conforme fragmento que colaciono: “A parte promovente interpôs recurso 

26 de setembro de 2017 (id 10040313) e não juntou comprovante de 

preparo, tampouco documentos mínimos que comprovasse a necessidade 

de assistência judiciária gratuita (declaração de imposto de renda, cópia 

da CTPS), motivo por que, indefiro-a, na forma do enunciado 116 do 

FONAJE.” Logo, a retificação é medida de rigor. Por outro lado, mero erro 

material não é capaz de desconstituir a decisão proferida, visto que restou 

claramente justificado o indeferimento do pedido de justiça gratuita, bem 

como a concessão do prazo de 48 horas para a juntada do preparo 

devidamente recolhido. DISPOSITIVO. Diante do Exposto, nos termos da 

fundamentação, opino pelo conhecimento dos presentes embargos e seu 

PARCIAL PROVIMENTO para que o corpo da sentença proferida fique nos 

seguintes moldes: “A parte promovente interpôs recurso 16 de março de 

2017 (id 5523408) e não juntou comprovante de preparo, tampouco 

documentos mínimos que comprovasse a necessidade de assistência 

judiciária gratuita (declaração de imposto de renda, cópia da CTPS), motivo 

por que, indefiro-a, na forma do enunciado 116 do FONAJE.” Outrossim, 

devolva-se o prazo de 48 HORAS para o Embargante juntar aos autos o 

comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Sem 

custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 30 de maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-33.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000317-33.2017.8.11.0024. REQUERENTE: BENEDITA MARIA DE JESUS 

DA SILVA REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos etc. EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. - ELETROKASA 

apresenta EMBARGOS DE DECLARAÇÃO a sentença proferida no ID 

11660525, que julgou parcialmente procedente a ação e condenou dentre 

outros pedidos o embargante a restituir o valor de R$ 800,00, acrescida 

dos consectários legais, relativo ao bem objeto da discussão dos 

presentes autos, qual seja, um ESTOFADO PARANÁ VITÓRIA 3X3 CANTO 

TEC 2 VOL. Sustenta que apesar de decretar a rescisão contratual com a 

restituição da quantia paga, não houve pronunciamento quanto a inversão 

da propriedade do bem em favor da embargante. Requer assim seja 

sanada a omissão na sentença para determinar à embargada que restitua 

o produto objeto da ação. Nesse ponto, tenho que os embargos devem ser 

acolhidos, porquanto, rescindido o contrato de compra e venda, devem as 

partes retornar ao statu quo ante, ou seja, a vendedora deve restituir a 

importância recebida, e o consumidor cumpre devolver o bem, sob pena 

de locupletar-se indevidamente. Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, opino pelo conhecimento dos embargos de declaração, 

porque são tempestivos e no mérito OPINO PELO SEU PROVIMENTO para, 

em complemento à sentença, determinar à embargada BENEDITA MARIA 

DE JESUS DA SILVA, que após o recebimento da importância a que a 

embargante foi condenada, restitua a esta o bem, isto é, o ESTOFADO 

PARANÁ VITÓRIA 3X3 CANTO TEC 2 VOL, devendo a embargante 

providenciar a retirada do bem da residência em até 30 dias, sem que haja 

qualquer ônus para a embargada. No mais, permanece a sentença tal 

como proferida. Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto 

nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Dessa 

intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo com o 

artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 30 de maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000008-75.2018.8.11.0024. REQUERENTE: TANIA MARTA SILVA DE 

SOUZA REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES 

LTDA Vistos etc. NOVO MUNDO AMAZONIA MÓVEIS E UTILIDADES LTA 

apresenta EMBARGOS DE DECLARAÇÃO a sentença proferida no ID 

12017951, que julgou parcialmente procedente a ação e condenou dentre 

outros pedidos a embargante a restituir o valor de R$ 620,00, acrescida 

dos consectários legais, relativo ao bem objeto da discussão dos 

presentes autos, qual seja, um celular SAMSUNG GALAXY J2 G532M 

16GB– CÓDIGO 39489. Sustenta a embargante que apesar de decretar a 

rescisão contratual com a restituição da quantia paga, não houve 

pronunciamento quanto a restituição do produto a embargante. Requer 

assim seja sanada a omissão constante da sentença e determinando à 

embargada que restitua o produto objeto da ação. Nesse ponto, tenho que 

os embargos devem ser acolhidos, porquanto, rescindido o contrato de 

compra e venda, devem as partes retornar ao statu quo ante, ou seja, a 

vendedora deve restituir a importância recebida, e o consumidor cumpre 

devolver o bem, sob pena de locupletar-se indevidamente. Ante o exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, opino pelo conhecimento dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e no mérito OPINO PELO 

SEU PROVIMENTO para, em complemento à sentença, determinar à 

embargada TANIA MARTA SILVA DE SOUZA, que após o recebimento da 

importância a que a embargante foi condenada, restitua a esta o bem, isto 

é, o celular SAMSUNG GALAXY J2 G532M 16GB– CÓDIGO 39489, 

devendo a embargante providenciar a retirada do bem da residência em 

até 30 dias, sem que haja qualquer ônus para a embargada. No mais, 

permanece a sentença tal como proferida. Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para 

eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 30 de maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010343-39.2015.8.11.0024. REQUERENTE: MUNER & SILVA LTDA - EPP 

REQUERIDO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Trata-se de ação de indenização por danos morais advindo de 

cobrança indevida c/c repetição de indébito que MUNER & SILVA LTDA 

EPP promove em desfavor de CIPLAN - CIMENTO PLANALTO S/A, 

alegando que efetuou o pagamento da dívida contraída com a requerida e 

ainda assim permaneceu sendo cobrado, e mesmo após enviar os 

comprovantes por e-mail, a requerida permaneceu sustentando que houve 

fraude nos boletos não reconhecendo o pagamento. De início, ressalva-se 

que a questão discutida nos autos não se trata de invalidade do contrato 

celebrado entre as partes, pois a relação jurídica existe, contudo, o que se 

verifica é que a requerida passou a cobrar do requerente por uma dívida 

devidamente paga. Analisando os autos, tem-se que a requerida 

apresentou como defesa, a excludente de responsabilidade por fato de 

terceiro, alegando que houve fraude no boleto, ou seja, incontroverso nos 

autos quanto à ocorrência do fato relatado pelo requerente e o não 

reconhecimento do pagamento da dívida que originou a ação. Dos 

documentos constantes do ID 1157739 verifica-se que de fato, houve o 

pagamento da dívida constante em dois boletos. Contudo, a requerida 

passou a cobrar tal dívida devidamente paga, como se o pagamento não 

tivesse sido efetuado, inclusive insinuando através dos e-mails juntados 

que o requerente fraudou os boletos. O Requerente por diversas vezes 

comunicou o requerido do pagamento da dívida, porém, não houve a baixa, 

o que ocasionou a cobrança e a inserção nos órgãos de proteção ao 

crédito. Tal fato está incontroverso nos autos, o que torna inexigível o 

débito cobrado indevidamente. Com isso, a cobrança da dívida liquidada 
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enseja a indenização do dano moral, tendo em vista o ato ilícito praticado 

diante da cobrança indevida. A relação é consumerista estando 

acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, que dispõe em seu 

artigo 14: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro”. É cediço que, tão somente o fato da cobrança por dívida já 

paga enseja o dever de indenizar, e embora tenha havido a negativação, e 

como salienta o requerido a pretensão de incidir a disposição da súmula 

385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, tem-se que no caso em 

questão esta não se aplica, uma vez que, a inscrição indevida não é a 

questão de fundo, mas sim a cobrança reiterada de dívida já paga, que 

garante o direito de o suposto mau pagador ser indenizado pela imputação 

injusta lhe atribuída. Nesse sentido, tem-se que para a configuração do 

dano moral, a comprovação do dano é dispensável, por se tratar de dano 

in re ipsa, situação em que se presume o abalo moral. O dano in re ipsa é 

aquele que deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, 

provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de 

uma presunção natural que decorre das regras da experiência comum. 

Restando demonstrado a conduta ilícita, o dano e o nexo causal, o dever 

de indenizar é medida que se impõe. Portanto, no caso fica afastada a 

tese de descabimento por indenização do dano moral, em razão da súmula 

385 do STJ, pela sua inaplicabilidade. A jurisprudência, nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA – 

DÍVIDA DECLARADA QUITADA ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL 

TRANSITADA EM JULGADO – REITERAÇÃO DA COBRANÇA POR CERCA 

DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE 

DECLAROU A QUITAÇÃO DA DÍVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – 

VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL – SENTENÇA MANTIDA - A 

cobrança indevida de dívida, por já estar tempestiva e regularmente paga, 

de per si, gera o dever de indenização por dano moral”. (TJ-MA – 1ª 

Câmara Cível - APL: 0473662015/MA - Relator: KLEBER COSTA 

CARVALHO– Julg.: 12/11/2015) (Ap 60090/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2016, 

Publicado no DJE 14/11/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

CARTÃO DE CRÉDITO – – COBRANÇA POR DÍVIDA QUITADA – 

COMUNICAÇÃO AO CREDOR DO PAGAMENTO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EVIDENCIADA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PRORCIONALIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS CONDIZENTES – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO DESPROVIDO. A cobrança da 

dívida liquidada enseja a indenização do dano moral, tendo em vista o ato 

ilícito praticado diante da cobrança indevida. Tão somente o fato da 

cobrança por dívida já paga enseja o dever de indenizar, e embora tenha 

havido a negativação, não se aplica a súmula 385 do STJ: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”, uma vez que, além de tal fato não ter sido abordado no 

momento oportuno, a inscrição indevida não é a questão de fundo, mas 

sim a cobrança reiterada de dívida já paga, que garante o direito de o 

suposto mau pagador ser indenizado pela imputação injusta lhe atribuída. 

No que tange ao quantum indenizatório arbitrado este deve ser mantido, 

pois fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a 

constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito 

pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes 

ao presente. Nesse sentido: “[...] 4. A revisão de indenização por danos 

morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas 

instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a 

Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no 

AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). “[...] 7. Na compensação 

por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo 

inicial dos juros de mora é a data da citação. 8. Recurso especial 

interposto por BANCO ITAÚ-UNIBANCO conhecido e não provido. Agravo 

interposto por P.R. INCORPORAÇÕES LTDA. conhecido para negar 

provimento ao recurso especial[...]”. (REsp 1385681/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 

12/06/2017) Os honorários advocatícios devem ser mantidos porquanto 

atento aos parâmetros legais, considerando o grau de zelo do profissional, 

o tempo de tramitação do processo, a complexidade do trabalho 

desenvolvido, nos termos do artigo 85 do CPC. Não há se falar em 

enriquecimento sem causa, pois não se está a falar de enriquecimento do 

apelado, já que houve o pagamento da dívida indevidamente cobrada. (Ap 

82266/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 

27/09/2017)” Dessa forma, tem-se que caracterizada a responsabilidade 

de indenizar, já que não se está a tratar de negativação indevida que foi 

consequência, mas sim, a cobrança de dívida inexistente por já ter sido 

paga, sendo esta mais gravosa porque denota dolo ou má-fé do cobrador, 

que sabia perfeitamente do pagamento efetuado e mesmo assim cobrou 

dívida da qual já não era mais credor. De tal fato, denota-se a falha na 

prestação do serviço do requerido, que se descurou de dar a baixa nos 

boletos pagos, caracterizando o dever de indenizar pelos danos 

causados. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento 

da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só 

tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular o requerida a agir com a negligência que restou demonstrada 

nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Quanto ao pedido de 

repetição de indébito, o fato do requerido cobrar novamente a dívida 

quitada não é o suficiente para a procedência do pedido. De qualquer 

sorte, cumpre salientar que o artigo 42, §1º do Código de Defesa do 

Consumidor preceitua que: "O consumidor cobrado em quantia indevida 

tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 

em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável." Desta forma, conforme determinado no 

artigo, era devido que o requerente houvesse efetuado o pagamento da 

dívida novamente e não apenas ter sido cobrado, já que da redação do 

artigo é evidenciado “o dobro que pagou em excesso”. Por outro lado, o 

requerente pretende que a incidência dos juros de mora seja a partir do 

evento danoso. Contudo, o entendimento do STJ é de que em se tratando 

de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação: 

“[...] 7. Na compensação por danos morais decorrente de responsabilidade 

contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. 8. 

Recurso especial interposto por BANCO ITAÚ-UNIBANCO conhecido e não 

provido. Agravo interposto por P.R. INCORPORAÇÕES LTDA. conhecido 

para negar provimento ao recurso especial[...]”. (REsp 1385681/SC, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 

12/06/2017) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. JUROS DE 

MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ NÃO 

APLICÁVEL. ART. 405 DO CC. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA 

CITAÇÃO. 1. Consoante jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, os 

juros de mora na responsabilidade civil contratual incidem a partir da 

citação, nos termos do art. 405 do CC, inclusive quanto aos danos 

extrapatrimoniais. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 

1493332/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017) DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a requerida a pagar o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome do Requerente dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 
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reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga ________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 30 de maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010556-45.2015.8.11.0024. REQUERENTE: RAQUEL CAVALCANTE 

SATELIS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos em sentença. Trata-se de Embargos de declaração em face da 

sentença proferida por esse juízo que determinou a extinção do feito sem 

julgamento de mérito, aduz que houve decisão anterior declinando a 

competência para o juizado especial de Fazenda Pública. A promovente 

alega que a decisão embargada foi contraditória foi obscura em relação à 

extinguir o processo e declarar incompetência absoluta uma vez que já 

havia sido objeto de declínio de competência nesse mesmo juízo. 

Compulsando o procedimento, constata-se que o caso se refere a 

demandas repetitivas que questionam o adicional de insalubridade para 

agentes comunitários de saúde do Município de Chapada dos Guimarães. 

O tema correlatado nos autos foi discutido em diversas esferas, o 

Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as discussões nos municípios 

somente podem prosperar caso haja lei municipal abordando os critérios e 

atividades para o recebimento do adicional de insalubridade, vejamos: 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL 

ABORDANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO 

ADICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (RE 169.173, Rel. Min. Moreira 

Alves, Primeira Turma, DJ de 16/5/1997). No município de Chapada dos 

Guimarães a Lei n° 581/91 que dispõe sobre o estatuto dos servidores 

municipais aborda a questão e atribui de forma detalhada sobre o adicional 

de insalubridade, nos termos do artigo 78: Art. 78 – Os servidores que 

executem atividades penosas ou que trabalhem com habitualidade em 

locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou 

com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo 

efetivo. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso sumulou a 

questão e estabeleceu que o reconhecimento do direito de receber o 

adicional de insalubridade depende de laudo técnico conforme 

normatização específica do Ministério do Trabalho, de acordo com a 

súmula n°15: SÚMULA Nº 15 - O pagamento de adicional de insalubridade 

a servidor público depende de previsão legal do respectivo ente e deve 

estar amparado em laudo técnico que caracterize e classifique a atividade 

insalubre de acordo com a normatização específica do Ministério do 

Trabalho. Logo, diante da contradição é medida de rigor o acolhimento dos 

embargos de declaração, nesses termos, com base na Resolução nº 

004/2014/TP do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que adotou 

a possibilidade de realização de perícia nos procedimentos a serem 

adotados no Juizado Especial da Fazenda Pública, nomeio Rodney André 

de Campos, engenheiro Sanitarista e Segurança do Trabalho registrado 

sob o CREA-MT n° 1206374578 para realizar perícia no presente caso, 

ressalto que um laudo da Secretária Municipal de Saúde seria nitidamente 

parcial. A proposta de honorários estará disponível para consulta das 

partes na secretaria desse juizado. Insta pontuar, que independente do 

pedido de gratuidade feito na exordial a promovente deverá depositar em 

juízo o custo da perícia considerando que foi o solicitante: EMENTA : 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO QUE 

DETERMINOU O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO 

AGRAVANTE. REMUNERAÇÃO DO PERITO QUE DEVE SER PAGA POR 

QUEM REQUEREU O EXAME. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. AUTOR QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE O EXAME 

PERICIAL NA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. CONHECIMENTO E 

DESPROVIMENTO DO AGRAVO.(TJ-RN – AG 3462 RN 2009.003462-0, 

Data do julgamento:27/10/2009) Logo, deverá ser anulada a sentença de 

extinção e por consequência determino que sejam encaminhadas as 

intimações para que o processo retorne ao seu andamento normal. 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos da fundamentação, opino 

pelo recebimento e ACOLHIMENTO dos embargos de declaração para 

anular a decisão anteriormente proferida. DETERMINO que a autora realize 

o depósito judicial de R$600,00 (seiscentos reais), no prazo de 30 (trinta) 

dias, bem como deverá acostar aos autos comprovante de recolhimento, 

sob pena de extinção processual por falta de interesse no 

prosseguimento da demanda. INTIMEM-SE as partes para apresentarem o 

rol de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias; CONSIGNO que o perito 

deverá responder ao rol de quesitos do juízo anexo a essa decisão; 

DETERMINO a intimação pessoal do perito da presente decisão; Assim que 

seja efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito Rodney André de Campos 

para que dê início aos trabalhos, devendo informar a este juízo a data, o 

horário e o local da realização da perícia, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, a fim de possibilitar a intimação das partes, através de seus 

procuradores. O laudo deve ser entregue em até 20 (vinte) dias. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 30 de maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito Anexo do juízo: QUESITOS DO JUIZ 01 - Qual é a 

descrição do local de trabalho da Reclamante durante o seu período 

laboral? Ambiente de trabalho, temperatura, iluminação, arejamento, etc. 02 

- Descreva as tarefas executadas pela Reclamante. Quais substâncias, 

agentes físicos, químicos ou biológicos no ambiente de trabalho? 03 - No 

caso de ruídos, qual a dose, ou alternativamente, as medições com os 

respectivos tempos de exposição? 04 - No caso de calor, quais as 

temperaturas de bulbo úmido, além do estabelecimento do ciclo de trabalho 

do empregado? 05- No caso de agentes químicos, quais as medições 

qualitativas e o tempo de exposição a cada agente? Se o enquadramento 

for qualitativo, qual a previsão legal na da NR-15, juntamente com o tempo 

de exposição? 06 - A Reclamada disponibilizava EPI's à Reclamante? 

Quais seriam as evidências para esta resposta? 07 - Havia treinamento 

para a utilização dos EPI’s? 08 - Os eventuais EPI's fornecidos pela 

Reclamada eram adequados e suficientes para neutralizar os agentes 

insalubres? Havia troca periódica dos EPI's ? 09 - Havia fiscalização da 

utilização dos EPI’s ? 10 - Faz jus a Reclamante ao adicional de 

insalubridade? Em que grau?

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010555-60.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA LUZIA FERREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010555-60.2015.8.11.0024. REQUERENTE: SEBASTIANA LUZIA 

FERREIRA DE MORAES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos em sentença. Trata-se de Embargos de 

declaração em face da sentença proferida por esse juízo que determinou 

a extinção do feito sem julgamento de mérito, aduz que houve decisão 

anterior declinando a competência para o juizado especial de Fazenda 

Pública. A promovente alega que a decisão embargada foi contraditória foi 

obscura em relação à extinguir o processo e declarar incompetência 

absoluta uma vez que já havia sido objeto de declínio de competência 

nesse mesmo juízo. Compulsando o procedimento, constata-se que o caso 

se refere a demandas repetitivas que questionam o adicional de 

insalubridade para agentes comunitários de saúde do Município de 

Chapada dos Guimarães. O tema correlatado nos autos foi discutido em 

diversas esferas, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as 

discussões nos municípios somente podem prosperar caso haja lei 

municipal abordando os critérios e atividades para o recebimento do 

adicional de insalubridade, vejamos: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 

NECESSIDADE DE LEI LOCAL ABORDANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES 

PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (RE 

169.173, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 16/5/1997). No 

município de Chapada dos Guimarães a Lei n° 581/91 que dispõe sobre o 

estatuto dos servidores municipais aborda a questão e atribui de forma 

detalhada sobre o adicional de insalubridade, nos termos do artigo 78: Art. 

78 – Os servidores que executem atividades penosas ou que trabalhem 

com habitualidade em locais insalubres, ou em contato permanente com 

substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre 

o vencimento do cargo efetivo. O Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso sumulou a questão e estabeleceu que o reconhecimento do direito 

de receber o adicional de insalubridade depende de laudo técnico 

conforme normatização específica do Ministério do Trabalho, de acordo 

com a súmula n°15: SÚMULA Nº 15 - O pagamento de adicional de 

insalubridade a servidor público depende de previsão legal do respectivo 

ente e deve estar amparado em laudo técnico que caracterize e 

classifique a atividade insalubre de acordo com a normatização específica 

do Ministério do Trabalho. Logo, diante da contradição é medida de rigor o 

acolhimento dos embargos de declaração, nesses termos, com base na 

Resolução nº 004/2014/TP do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso que adotou a possibilidade de realização de perícia nos 

procedimentos a serem adotados no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

nomeio Rodney André de Campos, engenheiro Sanitarista e Segurança do 

Trabalho registrado sob o CREA-MT n° 1206374578 para realizar perícia 

no presente caso, ressalto que um laudo da Secretária Municipal de Saúde 

seria nitidamente parcial. A proposta de honorários estará disponível para 

consulta das partes na secretaria desse juizado. Insta pontuar, que 

independente do pedido de gratuidade feito na exordial a promovente 

deverá depositar em juízo o custo da perícia considerando que foi o 

solicitante: EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

DESPACHO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS 

PELO AGRAVANTE. REMUNERAÇÃO DO PERITO QUE DEVE SER PAGA 

POR QUEM REQUEREU O EXAME. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. AUTOR QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE O 

EXAME PERICIAL NA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. CONHECIMENTO E 

DESPROVIMENTO DO AGRAVO.(TJ-RN – AG 3462 RN 2009.003462-0, 

Data do julgamento:27/10/2009) Logo, deverá ser anulada a sentença de 

extinção e por consequência determino que sejam encaminhadas as 

intimações para que o processo retorne ao seu andamento normal. 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos da fundamentação, opino 

pelo recebimento e ACOLHIMENTO dos embargos de declaração para 

anular a decisão anteriormente proferida. DETERMINO que a autora realize 

o depósito judicial de R$600,00 (seiscentos reais), no prazo de 30 (trinta) 

dias, bem como deverá acostar aos autos comprovante de recolhimento, 

sob pena de extinção processual por falta de interesse no 

prosseguimento da demanda. INTIMEM-SE as partes para apresentarem o 

rol de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias; CONSIGNO que o perito 

deverá responder ao rol de quesitos do juízo anexo a essa decisão; 

DETERMINO a intimação pessoal do perito da presente decisão; Assim que 

seja efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito Rodney André de Campos 

para que dê início aos trabalhos, devendo informar a este juízo a data, o 

horário e o local da realização da perícia, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, a fim de possibilitar a intimação das partes, através de seus 

procuradores. O laudo deve ser entregue em até 20 (vinte) dias. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 30 de maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito Anexo do juízo: QUESITOS DO JUIZ 01 - Qual é a 

descrição do local de trabalho da Reclamante durante o seu período 

laboral? Ambiente de trabalho, temperatura, iluminação, arejamento, etc. 02 

- Descreva as tarefas executadas pela Reclamante. Quais substâncias, 

agentes físicos, químicos ou biológicos no ambiente de trabalho? 03 - No 

caso de ruídos, qual a dose, ou alternativamente, as medições com os 

respectivos tempos de exposição? 04 - No caso de calor, quais as 

temperaturas de bulbo úmido, além do estabelecimento do ciclo de trabalho 

do empregado? 05- No caso de agentes químicos, quais as medições 

qualitativas e o tempo de exposição a cada agente? Se o enquadramento 

for qualitativo, qual a previsão legal na da NR-15, juntamente com o tempo 

de exposição? 06 - A Reclamada disponibilizava EPI's à Reclamante? 

Quais seriam as evidências para esta resposta? 07 - Havia treinamento 

para a utilização dos EPI’s? 08 - Os eventuais EPI's fornecidos pela 

Reclamada eram adequados e suficientes para neutralizar os agentes 

insalubres? Havia troca periódica dos EPI's ? 09 - Havia fiscalização da 

utilização dos EPI’s ? 10 - Faz jus a Reclamante ao adicional de 

insalubridade? Em que grau?

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000449-90.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO FERNANDES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000449-90.2017.8.11.0024. REQUERENTE: MAURO FERNANDES DA 

CRUZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. FUNDAMENTO E DECIDO. GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de sua condição 

financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRESCRIÇÃO 

Como matéria de ordem prejudicial à análise do mérito, o requerido 

sustenta a prescrição da pretensão deduzida, argumentando que entre a 

publicação do ato de aposentadoria cuja revisão se pretende e a 

propositura da presente ação transcorreu período superior a cinco anos, 

acarretando a prescrição do fundo de direito da questão posta. Razão lhe 
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assiste em sua assertiva. Extrai-se da inicia que o autor foi transferido 

para a inatividade, mediante reserva, conforme o Ato nº 334/2010, 

publicado no Diário Oficial em 21/01/10. Afirma ainda que 2011 requereu 

através de processo administrativo de n. 275672/11 a sua promoção para 

graduação superior por antiguidade, sendo que a negativa do pedido 

ocorreu apenas no ano de 2014. Em que pese o autor ter intentando com o 

pedido administrativo, este, no caso específico dos autos, não tem o 

condão de suspender o prazo prescricional, visto que os fundamentos 

para sua promoção são completamente distintos dos fundamentos que 

embasam o pedido de promoção por requerimento. Pois bem. Analisando o 

processo administrativo anexado ao ID 12574357 o fundamento para a 

promoção naquela oportunidade foi a promoção por antiguidade ante ao 

“direito adquirido outorgado pela Lei Complementar 195/2004” que 

dispunha sobre “a promoção a militares estaduais que passaram a 

inatividade até 15/12/98 e dá outras providencias”. Já na petição inicial 

destes autos, o autor pretende a promoção por requerimento baseada em 

leis do ano de 2014, lei 10.076/14 e Lei complementar 555/14, isto é, 

posteriores inclusive ao processo administrativo. Assim, diante do novo 

fundamento desta ação, verifica-se que o processo administrativo não 

pode ser levando em conta para fins de suspensão do prazo 

prescricional, visto que não possui qualquer vínculo com os fundamentos 

aqui perseguidos. Com isso, torna-se evidente a prescrição do pedido em 

tela, visto que a publicação da transferência para inatividade se deu em 

21/01/10 e o ajuizamento da ação em 13/06/2017. Evidente a consumação 

da prescrição estabelecida pelo Decreto nº 20.910/32, uma vez que o 

prazo prescricional inicia-se do ato de reforma do militar, pois a suposta 

lesão ao direito surge a partir de então (actio nata). Neste sentido, a linha 

de intelecção pacificada pelo C. STJ, é de reconhecer a ocorrência da 

prescrição do próprio fundo de direito, nos termos da decisão proferida no 

julgamento do REsp. 1.073.976/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, 

assim ementado: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ADMINISTRATIVO. LEI 

COMPLEMENTAR Nº 10.990/97, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR 

INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS. 

MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Na hipótese em que se pretende a 

revisão de ato de reforma de policial militar do Estado do Rio Grande do 

Sul, com base na Lei Complementar Estadual nº 10.990/97, com sua 

promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera 

conseqüência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus 

proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos 

termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. 2. Recurso especial provido. 

(REsp 1073976/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 06/04/2009)” O 

entendimento se mantém inalterado, como ilustram recentes julgados da 

Primeira e da Segunda Turma do Tribunal da Cidadania: “PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL. RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA. 

PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 83/STJ. 1. 

Nos casos em que se pretende a retificação da aposentadoria, a 

concessão desta pela Administração configura o termo inicial para a 

contagem do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32. 

2. Não merece censura a decisão que negou provimento ao Agravo em 

Recurso Especial, pois, como bem assentou o Tribunal a quo, o 

entendimento firmado no acórdão está em consonância com a 

jurisprudência do STJ, reafirmando a prescrição de fundo de direito, 

atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 747.073/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 02/02/2016)” Não diverge este 

Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR 

REFORMADO - REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A 

INATIVIDADE - PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DA GRADUAÇÃO 

IMEDIATAMENTE SUPERIOR - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

POSTERIOR AO QUINQUÊNIO - DECRETO Nº 20.910/32 - PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO - MATÉRIA PACIFICADA NO STJ - ART. 543-C DO 

CPC/73 - ORDEM DENEGADA. “O ato que transfere o militar para a reserva 

remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, 

razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 

(cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de 

prescrição do próprio direito de ação”. (EDcl no REsp 1404673/SC) “O 

requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do 

direito de ação, não tem o poder de reabrir o prazo prescricional”. (AgRg 

no REsp 1453367/MG) (MS 175507/2014, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 04/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016) Com 

efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o 

entendimento no sentido de que, apesar de produzir efeitos que se 

prolongam no tempo, o ato de aposentadoria é considerado como ato 

único de efeitos concretos, prescrevendo em cinco anos a contar da 

publicação o direito à sua revisão para efeitos de inclusão de eventual 

benefício que dele deveria constar originariamente. Assim, com o 

transcurso de mais de 7 anos entre a publicação do ato de inatividade e o 

ajuizamento da ação, configura-se a prescrição do fundo de direito da 

questão em análise, sendo o acolhimento da prejudicial arguida, medida 

que se impõe, restando prejudicado, por consequência, o pedido principal 

de promoção a graduação superior. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso II do NCPC, opino pelo ACOLHIMENTO DA 

PRESCRIÇÃO e EXTINÇAO DOS AUTOS COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Indefiro o benefício da assistência judiciária ao autor; Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 29 de maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito
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Processo Número: 1000448-08.2017.8.11.0024
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000448-08.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ANTONIO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. FUNDAMENTO E DECIDO. GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de sua condição 

financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRESCRIÇÃO 

Como matéria de ordem prejudicial à análise do mérito, o requerido 

sustenta a prescrição da pretensão deduzida, argumentando que entre a 

publicação do ato de aposentadoria cuja revisão se pretende e a 

propositura da presente ação transcorreu período superior a cinco anos, 

acarretando a prescrição do fundo de direito da questão posta. Razão lhe 

assiste em sua assertiva. Extrai-se da inicia que o autor foi transferido 
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para a inatividade, mediante reserva, conforme o Ato nº 948/11, publicado 

no Diário Oficial em 25/02/11. Afirma ainda que 2011 requereu através de 

processo administrativo de n. 275672/11 a sua promoção para graduação 

superior por antiguidade, sendo que a negativa do pedido ocorreu apenas 

no ano de 2014. Em que pese o autor ter intentando com o pedido 

administrativo, este, no caso específico dos autos, não tem o condão de 

suspender o prazo prescricional, visto que os fundamentos para sua 

promoção são completamente distintos dos fundamentos que embasam o 

pedido de promoção por requerimento. Pois bem. Analisando o processo 

administrativo anexado ao ID 12574060 o fundamento para a promoção 

naquela oportunidade foi a promoção por antiguidade ante ao “direito 

adquirido outorgado pela Lei Complementar 195/2004” que dispunha sobre 

“a promoção a militares estaduais que passaram a inatividade até 15/12/98 

e dá outras providencias”. Já na petição inicial destes autos, o autor 

pretende a promoção por requerimento baseada em leis do ano de 2014, 

lei 10.076/14 e Lei complementar 555/14, isto é, posteriores inclusive ao 

processo administrativo. Assim, diante do novo fundamento desta ação, 

verifica-se que o processo administrativo não pode ser levando em conta 

para fins de suspensão do prazo prescricional, visto que não possui 

qualquer vínculo com os fundamentos aqui perseguidos. Com isso, 

torna-se evidente a prescrição do pedido em tela, visto que a publicação 

da transferência para inatividade se deu em 25/02/11 e o ajuizamento da 

ação em 13/06/2017. Evidente a consumação da prescrição estabelecida 

pelo Decreto nº 20.910/32, uma vez que o prazo prescricional inicia do ato 

da transferência para a inatividade, pois a suposta lesão ao direito surge a 

partir de então (actio nata). Neste sentido, a linha de intelecção pacificada 

pelo C. STJ, é de reconhecer a ocorrência da prescrição do próprio fundo 

de direito, nos termos da decisão proferida no julgamento do REsp. 

1.073.976/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, assim ementado: 

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ADMINISTRATIVO. LEI 

COMPLEMENTAR Nº 10.990/97, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR 

INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS. 

MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Na hipótese em que se pretende a 

revisão de ato de reforma de policial militar do Estado do Rio Grande do 

Sul, com base na Lei Complementar Estadual nº 10.990/97, com sua 

promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera 

conseqüência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus 

proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos 

termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. 2. Recurso especial provido. 

(REsp 1073976/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 06/04/2009)” O 

entendimento se mantém inalterado, como ilustram recentes julgados da 

Primeira e da Segunda Turma do Tribunal da Cidadania: “PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL. RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA. 

PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 83/STJ. 1. 

Nos casos em que se pretende a retificação da aposentadoria, a 

concessão desta pela Administração configura o termo inicial para a 

contagem do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32. 

2. Não merece censura a decisão que negou provimento ao Agravo em 

Recurso Especial, pois, como bem assentou o Tribunal a quo, o 

entendimento firmado no acórdão está em consonância com a 

jurisprudência do STJ, reafirmando a prescrição de fundo de direito, 

atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 747.073/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 02/02/2016)” Não diverge este 

Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR 

REFORMADO - REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A 

INATIVIDADE - PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DA GRADUAÇÃO 

IMEDIATAMENTE SUPERIOR - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

POSTERIOR AO QUINQUÊNIO - DECRETO Nº 20.910/32 - PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO - MATÉRIA PACIFICADA NO STJ - ART. 543-C DO 

CPC/73 - ORDEM DENEGADA. “O ato que transfere o militar para a reserva 

remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, 

razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 

(cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de 

prescrição do próprio direito de ação”. (EDcl no REsp 1404673/SC) “O 

requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do 

direito de ação, não tem o poder de reabrir o prazo prescricional”. (AgRg 

no REsp 1453367/MG) (MS 175507/2014, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 04/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016) Com 

efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o 

entendimento no sentido de que, apesar de produzir efeitos que se 

prolongam no tempo, o ato de aposentadoria é considerado como ato 

único de efeitos concretos, prescrevendo em cinco anos a contar da 

publicação o direito à sua revisão para efeitos de inclusão de eventual 

benefício que dele deveria constar originariamente. Assim, com o 

transcurso de mais de 6 anos entre a publicação do ato de inatividade e o 

ajuizamento da ação, configura-se a prescrição do fundo de direito da 

questão em análise, sendo o acolhimento da prejudicial arguida, medida 

que se impõe, restando prejudicado, por consequência, o pedido principal 

de promoção a graduação superior. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso II do NCPC, opino pelo ACOLHIMENTO DA 

PRESCRIÇÃO e EXTINÇAO DOS AUTOS COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Indefiro o benefício da assistência judiciária ao autor; Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009 Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 29 de maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000492-27.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CELSO MARTINS PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000492-27.2017.8.11.0024. REQUERENTE: JOAO CELSO MARTINS 

PIMENTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. FUNDAMENTO E DECIDO. GRATUIDADE O Requerido anexou 

ao ID 9806269, comprovante de rendimentos do autor no valor de R$ 

10.641.01 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais e um centavo). 

Portanto, ante a flagrante possibilidade do Requerente arcar com as 

custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, 

INDEFIRO o pedido. PRESCRIÇÃO Como matéria de ordem prejudicial à 

análise do mérito, o requerido sustenta a prescrição da pretensão 

deduzida, argumentando que entre a publicação do ato de aposentadoria 

cuja revisão se pretende e a propositura da presente ação transcorreu 

período superior a cinco anos, acarretando a prescrição do fundo de 

direito da questão posta. Razão lhe assiste em sua assertiva. Extrai-se da 

inicia que o autor foi transferido para a inatividade, mediante reserva, 

conforme o Ato nº 5.704/08, publicado no Diário Oficial em 01/04/08. 

Afirma ainda que 2011 requereu através de processo administrativo de n. 

275672/11 a sua promoção para graduação superior por antiguidade, 

sendo que a negativa do pedido ocorreu apenas no ano de 2014. Em que 

pese o autor ter intentando com o pedido administrativo, este, no caso 

específico dos autos, não tem o condão de suspender o prazo 

prescricional, visto que os fundamentos para sua promoção são 

completamente distintos dos fundamentos que embasam o pedido de 

promoção por requerimento. Pois bem. Analisando o processo 

administrativo anexado ao ID 12574576 o fundamento para a promoção 

naquela oportunidade foi a promoção por antiguidade ante ao “direito 

adquirido outorgado pela Lei Complementar 195/2004” que dispunha sobre 

“a promoção a militares estaduais que passaram a inatividade até 15/12/98 

e dá outras providencias”. Já na petição inicial destes autos, o autor 

pretende a promoção por requerimento baseada em leis do ano de 2014, 

lei 10.076/14 e Lei complementar 555/14, isto é, posteriores inclusive ao 
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processo administrativo. Assim, diante do novo fundamento desta ação, 

verifica-se que o processo administrativo não pode ser levando em conta 

para fins de suspensão do prazo prescricional, visto que não possui 

qualquer vínculo com os fundamentos aqui perseguidos. Com isso, 

torna-se evidente a prescrição do pedido em tela, visto que a publicação 

da transferência para inatividade se deu em01/04/08 e o ajuizamento da 

ação em 09/07/2017. Evidente a consumação da prescrição estabelecida 

pelo Decreto nº 20.910/32, uma vez que o prazo prescricional inicia do ato 

da transferência para a inatividade, pois a suposta lesão ao direito surge a 

partir de então (actio nata). Neste sentido, a linha de intelecção pacificada 

pelo C. STJ, é de reconhecer a ocorrência da prescrição do próprio fundo 

de direito, nos termos da decisão proferida no julgamento do REsp. 

1.073.976/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, assim ementado: 

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ADMINISTRATIVO. LEI 

COMPLEMENTAR Nº 10.990/97, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR 

INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS. 

MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Na hipótese em que se pretende a 

revisão de ato de reforma de policial militar do Estado do Rio Grande do 

Sul, com base na Lei Complementar Estadual nº 10.990/97, com sua 

promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera 

conseqüência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus 

proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos 

termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. 2. Recurso especial provido. 

(REsp 1073976/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 06/04/2009)” O 

entendimento se mantém inalterado, como ilustram recentes julgados da 

Primeira e da Segunda Turma do Tribunal da Cidadania: “PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL. RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA. 

PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 83/STJ. 1. 

Nos casos em que se pretende a retificação da aposentadoria, a 

concessão desta pela Administração configura o termo inicial para a 

contagem do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32. 

2. Não merece censura a decisão que negou provimento ao Agravo em 

Recurso Especial, pois, como bem assentou o Tribunal a quo, o 

entendimento firmado no acórdão está em consonância com a 

jurisprudência do STJ, reafirmando a prescrição de fundo de direito, 

atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 747.073/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 02/02/2016)” Não diverge este 

Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR 

REFORMADO - REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A 

INATIVIDADE - PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DA GRADUAÇÃO 

IMEDIATAMENTE SUPERIOR - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

POSTERIOR AO QUINQUÊNIO - DECRETO Nº 20.910/32 - PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO - MATÉRIA PACIFICADA NO STJ - ART. 543-C DO 

CPC/73 - ORDEM DENEGADA. “O ato que transfere o militar para a reserva 

remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, 

razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 

(cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de 

prescrição do próprio direito de ação”. (EDcl no REsp 1404673/SC) “O 

requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do 

direito de ação, não tem o poder de reabrir o prazo prescricional”. (AgRg 

no REsp 1453367/MG) (MS 175507/2014, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 04/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016) Com 

efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o 

entendimento no sentido de que, apesar de produzir efeitos que se 

prolongam no tempo, o ato de aposentadoria é considerado como ato 

único de efeitos concretos, prescrevendo em cinco anos a contar da 

publicação o direito à sua revisão para efeitos de inclusão de eventual 

benefício que dele deveria constar originariamente. Assim, com o 

transcurso de mais de 9 anos entre a publicação do ato de inatividade e o 

ajuizamento da ação, configura-se a prescrição do fundo de direito da 

questão em análise, sendo o acolhimento da prejudicial arguida, medida 

que se impõe, restando prejudicado, por consequência, o pedido principal 

de promoção a graduação superior. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso II do NCPC, opino pelo ACOLHIMENTO DA 

PRESCRIÇÃO e EXTINÇAO DOS AUTOS COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Indefiro o benefício da assistência judiciária ao autor; Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009 Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 29 de maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-03.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIO DA SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000416-03.2017.8.11.0024. REQUERENTE: EULALIO DA SILVA FRANCA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. FUNDAMENTO E DECIDO. GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de sua condição 

financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRESCRIÇÃO 

Como matéria de ordem prejudicial à análise do mérito, o requerido 

sustenta a prescrição da pretensão deduzida, argumentando que entre a 

publicação do ato de aposentadoria cuja revisão se pretende e a 

propositura da presente ação transcorreu período superior a cinco anos, 

acarretando a prescrição do fundo de direito da questão posta. Razão lhe 

assiste em sua assertiva. Extrai-se da inicia que o autor foi transferido 

para a inatividade, mediante reserva, conforme o Ato nº11.011/09, 

publicado no Diário Oficial em 06/05/09. Afirma ainda que 2011 requereu 

através de processo administrativo de n. 275672/11 a sua promoção para 

graduação superior por antiguidade, sendo que a negativa do pedido 

ocorreu apenas no ano de 2014. Em que pese o autor ter intentando com o 

pedido administrativo, este, no caso específico dos autos, não tem o 

condão de suspender o prazo prescricional, visto que os fundamentos 

para sua promoção são completamente distintos dos fundamentos que 

embasam o pedido de promoção por requerimento. Pois bem. Analisando o 

processo administrativo anexado ao ID 11548003 o fundamento para a 

promoção naquela oportunidade foi a promoção por antiguidade ante ao 

“direito adquirido outorgado pela Lei Complementar 195/2004” que 

dispunha sobre “a promoção a militares estaduais que passaram a 

inatividade até 15/12/98 e dá outras providencias”. Já na petição inicial 

destes autos, o autor pretende a promoção por requerimento baseada em 

leis do ano de 2014, lei 10.076/14 e Lei complementar 555/14, isto é, 

posteriores inclusive ao processo administrativo. Assim, diante do novo 
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fundamento desta ação, verifica-se que o processo administrativo não 

pode ser levando em conta para fins de suspensão do prazo 

prescricional, visto que não possui qualquer vínculo com os fundamentos 

aqui perseguidos. Com isso, torna-se evidente a prescrição do pedido em 

tela, visto que a publicação da transferência para inatividade se deu em 

06/05/09 e o ajuizamento da ação em 25/05/2017. Evidente a consumação 

da prescrição estabelecida pelo Decreto nº 20.910/32, uma vez que o 

prazo prescricional inicia do ato da transferência para a inatividade, pois a 

suposta lesão ao direito surge a partir de então (actio nata). Neste sentido, 

a linha de intelecção pacificada pelo C. STJ, é de reconhecer a ocorrência 

da prescrição do próprio fundo de direito, nos termos da decisão proferida 

no julgamento do REsp. 1.073.976/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, 

assim ementado: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ADMINISTRATIVO. LEI 

COMPLEMENTAR Nº 10.990/97, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR 

INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS. 

MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Na hipótese em que se pretende a 

revisão de ato de reforma de policial militar do Estado do Rio Grande do 

Sul, com base na Lei Complementar Estadual nº 10.990/97, com sua 

promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera 

conseqüência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus 

proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos 

termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. 2. Recurso especial provido. 

(REsp 1073976/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 06/04/2009)” O 

entendimento se mantém inalterado, como ilustram recentes julgados da 

Primeira e da Segunda Turma do Tribunal da Cidadania: “PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL. RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA. 

PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 83/STJ. 1. 

Nos casos em que se pretende a retificação da aposentadoria, a 

concessão desta pela Administração configura o termo inicial para a 

contagem do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32. 

2. Não merece censura a decisão que negou provimento ao Agravo em 

Recurso Especial, pois, como bem assentou o Tribunal a quo, o 

entendimento firmado no acórdão está em consonância com a 

jurisprudência do STJ, reafirmando a prescrição de fundo de direito, 

atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 747.073/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 02/02/2016)” Não diverge este 

Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR 

REFORMADO - REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A 

INATIVIDADE - PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DA GRADUAÇÃO 

IMEDIATAMENTE SUPERIOR - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

POSTERIOR AO QUINQUÊNIO - DECRETO Nº 20.910/32 - PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO - MATÉRIA PACIFICADA NO STJ - ART. 543-C DO 

CPC/73 - ORDEM DENEGADA. “O ato que transfere o militar para a reserva 

remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, 

razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 

(cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de 

prescrição do próprio direito de ação”. (EDcl no REsp 1404673/SC) “O 

requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do 

direito de ação, não tem o poder de reabrir o prazo prescricional”. (AgRg 

no REsp 1453367/MG) (MS 175507/2014, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 04/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016) Com 

efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o 

entendimento no sentido de que, apesar de produzir efeitos que se 

prolongam no tempo, o ato de aposentadoria é considerado como ato 

único de efeitos concretos, prescrevendo em cinco anos a contar da 

publicação o direito à sua revisão para efeitos de inclusão de eventual 

benefício que dele deveria constar originariamente. Assim, com o 

transcurso de mais de 8 anos entre a publicação do ato de inatividade e o 

ajuizamento da ação, configura-se a prescrição do fundo de direito da 

questão em análise, sendo o acolhimento da prejudicial arguida, medida 

que se impõe, restando prejudicado, por consequência, o pedido principal 

de promoção a graduação superior. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso II do NCPC, opino pelo ACOLHIMENTO DA 

PRESCRIÇÃO e EXTINÇAO DOS AUTOS COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Indefiro o benefício da assistência judiciária ao autor; Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009 Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 29 de maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000692-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE MALIMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000692-45.2018.8.11.0009. REQUERENTE: EDSON 

JOSE MALIMANN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Verifica-se que a petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte 

autora, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a petição inicial, nos seguintes termos: I. Comprove o 

endereço residencial por meio de documento idôneo, como contas de 

água, energia elétrica, telefone, contrato de aluguel com firma reconhecida 

em cartório, declaração de imposto de renda do último exercício financeiro, 

carnê de cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da parte autora, ou, caso 

em nome de terceiros, a respectiva justificação e comprovação da 

circunstância (NCPC, art. 319, II); II. Comprove os fatos alegados, 

acostando aos autos cópias integrais do procedimento administrativo 

arquivado pelo Ministério Público - SIMP nº 001921-027/2009 e do auto de 

infração nº 111645 lavrado pela SEMA/MT (NCPC, art. 320). Verifica-se, 

ainda, que os documentos de ids. 12876513 e 12876517 - págs. 1/3, os 

quais acompanham a petição inicial, encontram-se ilegíveis, dificultando 

sobremaneira a análise do pedido de tutela de urgência requerido na 

inicial. Assim, certo da compreensão do digno causídico, em atenção ao 

princípio da celeridade e visando ao bom andamento dos processos em 

trâmite nesta Comarca, intime-se a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

desentranhamento das referidas peças, substituindo-as de forma legível, 

nos termos do art. 321, “caput”, do NCPC. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Colíder, 30 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000577-24.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. SGOTI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000577-24.2018.8.11.0009. AUTOR: A. M. SGOTI - 

ME RÉU: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. A 

alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 
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benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópias do 

extrato de movimentação de conta bancária da pessoa jurídica nos últimos 

03 (três) meses, balanço contábil atualizado indicando o ativo e passivo, 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPJ) ou demonstração de 

bens penhorados em processo de execução, a fim de se aferir eventual 

hipossuficiência, o que impede, por ora, a análise do pedido de liminar. 

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a 

parte autora promover o recolhimento das custas processuais no prazo 

acima assinalado. Assim, intime-se a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial, retificando o valor da causa nos termos do art. 292, “caput” e 

incisos, do NCPC. Ressalta-se que o não atendimento das providências 

acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 

28 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000671-69.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELI APARECIDO SERPA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADVOCACIA NEVES COSTA (RÉU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000671-69.2018.8.11.0009. AUTOR: ELI 

APARECIDO SERPA RIBEIRO RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, ADVOCACIA NEVES COSTA Vistos. A alegada hipossuficiência da 

parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 

99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido 

para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de 

recursos;” (sem destaques no original). Assim, intime-a, por meio de seu 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD e 

CAGED, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), e, 

consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos praticados. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 28 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000657-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DIODATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000657-85.2018.8.11.0009. AUTOR: CICERO JOSE 

DIODATO RÉU: CIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI DO 

BRASIL Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 
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rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD e CAGED, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 28 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000521-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PRADO DOS SANTOS (EMBARGANTE)

J DOS SANTOS - ME (EMBARGANTE)

JOEL DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000521-88.2018.8.11.0009. EMBARGANTE: J DOS 

SANTOS - ME, JOEL DOS SANTOS, ADRIANA PRADO DOS SANTOS 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. A alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópias do 

extrato de movimentação de conta bancária da pessoa jurídica nos últimos 

03 (três) meses, balanço contábil atualizado indicando o ativo e passivo, 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPJ) ou demonstração de 

bens penhorados em processo de execução, a fim de se aferir eventual 

hipossuficiência, o que impede, por ora, a análise do pedido de liminar. 

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a 

parte autora promover o recolhimento das custas processuais no prazo 

acima assinalado. Assim, intime-se a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial, retificando o valor da causa nos termos do art. 292, “caput” e 

incisos, do NCPC. Ressalta-se que o não atendimento das providências 

acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 

28 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002177-17.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002177-17.2017.8.11.0009 Vistos. A parte 

exequente informou o pagamento do débito, requerendo a extinção do 

feito e a juntada do instrumento de mandato. Considerando a quitação do 

débito objeto da presente ação de execução fiscal, a extinção do 

processo é medida que se impõe. Ante o exposto, defiro a juntada do 

instrumento de mandato e julgo EXTINTO o presente feito com fundamento 

no art. 924, inciso II, do NCPC. Condeno a parte executada em custas e 

despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os 

valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade 

durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva 

decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Condeno, outrossim, a 

parte executada em honorários advocatícios, estes fixados em: a) 10% 

(dez por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido for de até 200 (duzentos) salários-mínimos; b) 8% (oito por cento) 

se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for superior a 

200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; c) 

5% (cinco por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; d) 3% (três por cento) se o valor da condenação ou do 

proveito econômico for superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 

100.000 (cem mil) salários-mínimos; ou e) 1% (um por cento) se o valor da 

condenação ou do proveito econômico for superior a 100.000 (cem mil) 

salários-mínimos. Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I 

a V, do NCPC, observada a suspensão da exigibilidade anteriormente 

declinada para o caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita. Caso a 

condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido 

pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 

I do § 3º, do citado art. 85 do NCPC, a fixação do percentual de honorários 

deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa 

subsequente, e assim sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do 

mesmo art. 85 do NCPC. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder, 03 de maio de 2017.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001639-36.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE MORGANA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 04 de junho de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000013-79.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AURIA DRUZIAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 04 de junho de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000005-05.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SEZAR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 04 de junho de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000557-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)

Juizo Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

ISRAEL CEZAR SIMAS OAB - SC22458 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT (REQUERIDO)

MARCELO MARCOS SVERSUT (REQUERIDO)

EVANA JACINTA TIRAPELLE SVERSUT (REQUERIDO)

CLOVIS SVERSUT (REQUERIDO)

CHRISTIANE CARDERELLI SVERSUT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VIVALDO MARQUES LUIZ (TERCEIRO INTERESSADO)

JOACIR VENSON (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão de id. 13395502, bem 

como, no mesmo prazo, proceder a complementação da diligência 

conforme constante na referida certidão. COLÍDER, 4 de junho de 2018 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000715-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILI SILVA AQUINO (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 13376778. COLÍDER, 4 de junho de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000678-61.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

MAURO DE ALMEIDA SANTOS OAB - 707.328.337-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT (REQUERIDO)

EVANA JACINTA TIRAPELLE SVERSUT (REQUERIDO)

CLOVIS SVERSUT (REQUERIDO)

CHRISTIANE CARDERELLI SVERSUT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BANCO DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de 

Oficial de Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, 

art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte 

autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

certidão negativa de diligência de id. 13434381. COLÍDER, 04 de junho de 

2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001978-92.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Juízo da 1ª Vara Cível de Francisco Beltrão/PR (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACIR DEORR (DEPRECADO)

ILOI MONTEMEZZO (DEPRECADO)

JACIR DEORR & CIA LTDA - ME (DEPRECADO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 
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Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 13376571. COLÍDER, 4 de junho de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000718-43.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERISMAR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

LIMA & SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 13431362. COLÍDER, 4 de junho de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001774-48.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Rio de Janeiro/RJ (DEPRECANTE)

MSSILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP 

(DEPRECANTE)

SKR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MORHEB NUNES OAB - RO3737 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL SA (DEPRECADO)

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (DEPRECADO)

Outros Interessados:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

WHALYSSON OLIVEIRA LIMA GUEDES (TESTEMUNHA)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 13394077. COLÍDER, 04 de junho de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88753 Nr: 1910-67.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPAP, MARCIA REGINA POLIDORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Fernando Schneider - 

OAB:8117/MT

 Vistos.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

Assim, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser 

parte integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos.

Nos termos do art. 313, § 4º, do NCPC, SUSPENDO o feito até o momento 

previsto para o adimplemento da obrigação entabulada.

Decorrido o prazo acima mencionado sem que haja informação do 

descumprimento, certifique-se e venham-me os autos conclusos para 

sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000855-25.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000855-25.2018.8.11.0009. AUTOR: ELIETE PEREIRA 

DOS SANTOS RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos. Com base nos documentos juntados nos ids. 13238192 - págs. 1/3 

e 13238220 - págs. 1/3, extrato previdenciário e cópias da CTPS, bem 

ainda considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, considerando que para a apreciação 

do pedido de antecipação de tutela faz-se necessária a realização de 

perícia médica judicial, postergo a análise para após a sua realização. 

NOMEIO o(a) DR(A). GUILHERME JOSÉ FRIEBRANTZ PINTO, inscrito(a) no 

CRM/MT sob o nº 6044 como médico(a) perito(a) para avaliar o(a) 

senhor(a) ELIETE PEREIRA DOS SANTOS, para realização da perícia, que 

deverá ser certificado de que para o desempenho de sua função poderá 

se utilizar de todos os meios necessários e instruir o laudo com desenhos, 

fotografias e outras quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 

3º, do NCPC). Fixo de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após 

a realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em 

cartório (art. 465 do NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse (art. 

476 do NCPC). Por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária 

gratuita (art. 98 e seguintes do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada 

para a Justiça Estadual (CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o 

pagamento de honorários correrá à conta da Justiça Federal, nos termos 

da Resolução 305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término 

do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo 

solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de 

prestados, nos termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos 

limites mínimo e máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na 

Tabela V, FIXO os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 

(duzentos reais). Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) 

perito(a), com as advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), 

para que tenha ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, 

ACEITANDO-O, deverá servir escrupulosamente e independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que 

agende data, hora e local para realização do exame médico e informe ao 

Juízo com antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as 

intimações necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para 

que responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a 

intimação das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não 

tenham feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 
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despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? 

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação 

para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau 

de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Colíder, 28 

de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000528-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARICE DE SOUZA REVERSE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000528-80.2018.8.11.0009. AUTOR: MARIA 

CLARICE DE SOUZA REVERSE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Com base no documento juntado nos ids. 13066673 e 

13066677, histórico de créditos de benefício previdenciário e comprovante 

de rendimentos pagos e imposto sobre a renda retido na fonte, bem ainda 

considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, considerando que para a apreciação 

do pedido de antecipação de tutela faz-se necessária a realização de 

perícia médica judicial, postergo a análise para após a sua realização. 

NOMEIO o(a) DR(A). MARILENE LOPES PARRA, inscrito(a) no CRM/MT sob 

o nº 3225 como médico(a) perito(a) para avaliar o(a) senhor(a) MARIA 

CLARICE DE SOUZA REVERSE, para realização da perícia, que deverá ser 

certificado de que para o desempenho de sua função poderá se utilizar de 

todos os meios necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e 

outras quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do 

NCPC). Fixo de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em 

cartório (art. 465 do NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse (art. 

476 do NCPC). Por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária 

gratuita (art. 98 e seguintes do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada 

para a Justiça Estadual (CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o 

pagamento de honorários correrá à conta da Justiça Federal, nos termos 

da Resolução 305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término 

do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo 

solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de 

prestados, nos termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos 

limites mínimo e máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na 

Tabela V, FIXO os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 

(duzentos reais). Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) 

perito(a), com as advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), 

para que tenha ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, 

ACEITANDO-O, deverá servir escrupulosamente e independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que 

agende data, hora e local para realização do exame médico e informe ao 

Juízo com antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as 

intimações necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para 

que responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a 

intimação das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não 

tenham feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? 

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação 

para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau 

de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 15. O periciando tem condições de realizar atos 

do cotidiano com autonomia e independência (exemplo: higiene, 

alimentação, vestuário, lazer etc.). Prestar esclarecimentos. 16. O 

periciando, em razão da doença ou deficiência que possui, necessita da 
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ajuda, supervisão ou vigilância de terceiros? Esclarecer quais são as 

necessidades do periciando. Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Colíder, 28 

de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000528-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARICE DE SOUZA REVERSE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000528-80.2018.8.11.0009. AUTOR: MARIA 

CLARICE DE SOUZA REVERSE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Com base no documento juntado nos ids. 13066673 e 

13066677, histórico de créditos de benefício previdenciário e comprovante 

de rendimentos pagos e imposto sobre a renda retido na fonte, bem ainda 

considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, considerando que para a apreciação 

do pedido de antecipação de tutela faz-se necessária a realização de 

perícia médica judicial, postergo a análise para após a sua realização. 

NOMEIO o(a) DR(A). MARILENE LOPES PARRA, inscrito(a) no CRM/MT sob 

o nº 3225 como médico(a) perito(a) para avaliar o(a) senhor(a) MARIA 

CLARICE DE SOUZA REVERSE, para realização da perícia, que deverá ser 

certificado de que para o desempenho de sua função poderá se utilizar de 

todos os meios necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e 

outras quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do 

NCPC). Fixo de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em 

cartório (art. 465 do NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse (art. 

476 do NCPC). Por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária 

gratuita (art. 98 e seguintes do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada 

para a Justiça Estadual (CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o 

pagamento de honorários correrá à conta da Justiça Federal, nos termos 

da Resolução 305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término 

do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo 

solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de 

prestados, nos termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos 

limites mínimo e máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na 

Tabela V, FIXO os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 

(duzentos reais). Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) 

perito(a), com as advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), 

para que tenha ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, 

ACEITANDO-O, deverá servir escrupulosamente e independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que 

agende data, hora e local para realização do exame médico e informe ao 

Juízo com antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as 

intimações necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para 

que responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a 

intimação das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não 

tenham feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? 

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação 

para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau 

de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 15. O periciando tem condições de realizar atos 

do cotidiano com autonomia e independência (exemplo: higiene, 

alimentação, vestuário, lazer etc.). Prestar esclarecimentos. 16. O 

periciando, em razão da doença ou deficiência que possui, necessita da 

ajuda, supervisão ou vigilância de terceiros? Esclarecer quais são as 

necessidades do periciando. Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Colíder, 28 

de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000693-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NOELZI DE FATIMA GUTIERRES LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000693-30.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: NOELZI DE 

FATIMA GUTIERRES LEITE EXECUTADO: FRANCISCO DA SILVA Vistos. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita, presumida a hipossuficiência por 

se tratar de verba alimentar, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC. O 

presente feito deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o 

art. 189, inciso II, do NCPC. Procedam-se às anotações necessárias. 

Cite-se o devedor, intimando-o para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que se 

vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de decretação de sua prisão civil, em regime fechado, 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, conforme dispõe os arts. 528, § 

3º, e 911, do NCPC. Advirta-se a parte executada de que somente a 

comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar 

justificará o inadimplemento (art. 528, § 2°, do NCPC). Cientifique-a, ainda, 

que o cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 5º, do NCPC). Decorrido o 

prazo, intime-se pessoalmente a exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe se o executado efetuou o pagamento do montante 

devido. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Colíder, 

28 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000056-79.2018.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE FRANZOIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000056-79.2018.8.11.0009. AUTOR: DAIANE 

FRANZOIA RÉU: CAB COLIDER LTDA Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedidos de indenização 

por danos tutela de urgência proposta por DAIANE FRANZOIA em 

desfavor de CAB COLÍDER LTDA, ambos(as) devidamente 

qualificados(as) nos autos. Aduz, a parte requerente, em síntese, residir 

no imóvel há dois anos, estando em adimplente com a respectiva 

concessionária de abastecimento de água. No entanto, acabou 

surpreendida com a interrupção do fornecimento do serviço, pelo que 

requer o imediato restabelecimento com a declaração de inexistência de 

débito, a inversão do ônus da prova e a condenação em danos morais no 

valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da 

tutela de urgência O art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar não 

merece acolhimento, uma vez que a parte autora não trouxe lastro 

probatório mínimo sobre os fatos constitutivos de seu direito, 

especialmente no que tange à assertiva de estar adimplente com a parte 

ré, pois que somente os comprovantes de pagamento dos meses de 

fevereiro (Num. 11384911 - Pág. 1), março (Num. 11384911 - Pág. 2), abril 

(Num. 11384911 - Pág. 3), maio (Num. 11384911 - Pág. 4) e junho (Num. 

11384911 - Pág. 5) do ano de 2017 foram acostados. Ressalta que os 

propalados comprovantes de pagamento de março, abril, maio e junho 

estão ABSOLUTAMENTE ILEGÍVEIS. De outro lado, quanto aos meses de 

julho, agosto, outubro e dezembro de 2017 e janeiro de 2018 vê-se que a 

parte autora acostou somente as FATURAS desprovidas de qualquer 

comprovante de pagamento, as quais também não contém informação de 

estarem em débito automático (Num. 11384911 - Pág. 6/9 e Num. 11384910 

- Pág. 1). A par disso, não há fatura ou comprovante de pagamento dos 

meses de setembro e novembro de 2017. Assim, ao menos em sede de 

cognição sumária, não estão presentes a probabilidade de o direito existir 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II.2 - Da 

inversão do ônus da prova A alegação da parte autora é verossímil ou é 

ela hipossuficiente, o que a atrair a facilitação da defesa dos direitos do 

consumidor, nos termos do inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De outro 

lado, para aqueles que alegam a inexistência de relação jurídica, 

especialmente em relações consumeristas, a prova fica extremamente 

difícil, para não falar impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica 

do ônus da prova. Assim, como há afirmação de adimplência pela parte 

autora, muito mais fácil, simples e equânime a inversão do ônus probatório, 

de modo que a parte ré, empresa notoriamente estruturada, comprove a 

eventual impontualidade da parte autora ou outras circunstâncias 

impeditivas que ensejaram a interrupção do fornecimento de água. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos por ora, da 

probabilidade de o direito existir e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do NCPC; b) 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório e determino que a parte 

ré, empresa notoriamente estruturada, comprove a eventual relação 

jurídica com a parte autora que ensejou o objurgado apontamento, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se da presente decisão e, por meio do mesmo 

mandado, cite-se a parte ré para CONTESTAR a ação no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 335 do NCPC), consignando-se expressamente a 

advertência a que se refere o art. 344 do citado diploma normativo. Na 

hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou 

argumentos novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo 

legal. Decorridos os prazos, certifique-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. Decisão prolatada às 16h43 do dia 

1º/06/2018, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. 

Colíder, 1º de junho de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000056-79.2018.8.11.0009. AUTOR: DAIANE 

FRANZOIA RÉU: CAB COLIDER LTDA Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedidos de indenização 

por danos tutela de urgência proposta por DAIANE FRANZOIA em 

desfavor de CAB COLÍDER LTDA, ambos(as) devidamente 

qualificados(as) nos autos. Aduz, a parte requerente, em síntese, residir 

no imóvel há dois anos, estando em adimplente com a respectiva 

concessionária de abastecimento de água. No entanto, acabou 

surpreendida com a interrupção do fornecimento do serviço, pelo que 

requer o imediato restabelecimento com a declaração de inexistência de 

débito, a inversão do ônus da prova e a condenação em danos morais no 

valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da 

tutela de urgência O art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar não 

merece acolhimento, uma vez que a parte autora não trouxe lastro 

probatório mínimo sobre os fatos constitutivos de seu direito, 

especialmente no que tange à assertiva de estar adimplente com a parte 

ré, pois que somente os comprovantes de pagamento dos meses de 

fevereiro (Num. 11384911 - Pág. 1), março (Num. 11384911 - Pág. 2), abril 

(Num. 11384911 - Pág. 3), maio (Num. 11384911 - Pág. 4) e junho (Num. 

11384911 - Pág. 5) do ano de 2017 foram acostados. Ressalta que os 

propalados comprovantes de pagamento de março, abril, maio e junho 

estão ABSOLUTAMENTE ILEGÍVEIS. De outro lado, quanto aos meses de 

julho, agosto, outubro e dezembro de 2017 e janeiro de 2018 vê-se que a 

parte autora acostou somente as FATURAS desprovidas de qualquer 

comprovante de pagamento, as quais também não contém informação de 

estarem em débito automático (Num. 11384911 - Pág. 6/9 e Num. 11384910 

- Pág. 1). A par disso, não há fatura ou comprovante de pagamento dos 

meses de setembro e novembro de 2017. Assim, ao menos em sede de 

cognição sumária, não estão presentes a probabilidade de o direito existir 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II.2 - Da 

inversão do ônus da prova A alegação da parte autora é verossímil ou é 

ela hipossuficiente, o que a atrair a facilitação da defesa dos direitos do 

consumidor, nos termos do inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De outro 

lado, para aqueles que alegam a inexistência de relação jurídica, 

especialmente em relações consumeristas, a prova fica extremamente 

difícil, para não falar impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica 

do ônus da prova. Assim, como há afirmação de adimplência pela parte 

autora, muito mais fácil, simples e equânime a inversão do ônus probatório, 

de modo que a parte ré, empresa notoriamente estruturada, comprove a 

eventual impontualidade da parte autora ou outras circunstâncias 

impeditivas que ensejaram a interrupção do fornecimento de água. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos por ora, da 

probabilidade de o direito existir e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do NCPC; b) 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório e determino que a parte 

ré, empresa notoriamente estruturada, comprove a eventual relação 

jurídica com a parte autora que ensejou o objurgado apontamento, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. IV - 
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DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se da presente decisão e, por meio do mesmo 

mandado, cite-se a parte ré para CONTESTAR a ação no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 335 do NCPC), consignando-se expressamente a 

advertência a que se refere o art. 344 do citado diploma normativo. Na 

hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou 

argumentos novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo 

legal. Decorridos os prazos, certifique-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. Decisão prolatada às 16h43 do dia 

1º/06/2018, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. 

Colíder, 1º de junho de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000795-52.2018.8.11.0009. AUTOR: SORAYA 

BRUCHMAM MARTINS FRIEDEL RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO SENTENÇA Processo: 1000795-52.2018.8.11.0009 Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 

de urgência proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, a fim 

de que providencie ao(à) paciente SORAYA BRUCHMAM MARTINS 

FRIEDEL o(s) seguinte(s) medicamento(s): a) Enoxoparina 60 mg Segundo 

a inicial, SORAYA está em gestação de risco em razão da possibilidade 

diagnosticada de ocorrência de tromboembolismo pulmonar, consoante 

laudo(s) médico(s) anexo(s), circunstância que demanda o uso do(s) 

medicamento(s) suso declinado(s), por 06 (seis) meses. Daí a parte 

requerente pleiteia a concessão da tutela de urgência para que a parte 

requerida providencie o fornecimento do(s) medicamento(s). II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da tutela de urgência liminar A tutela de urgência 

pleiteada resta prejudicada com o exame da inicial, como se verá. II.2 - Do 

indeferimento da petição inicial A inicial é indeferida por inexistência de 

interesse de agir. Sabe-se que o direito à saúde vem observado, no 

âmbito internacional, na Declaração Universal de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas, no Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, na Convenção Americana de Direitos 

Humanos, no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, além de 

outros documentos não menos importantes. No âmbito nacional, a saúde, 

além de direito humano de 2ª geração, é direito e garantia fundamental 

eleita como direito social no “caput” do art. 6º da CRFB/88, com seção 

exclusiva na Carta Magna, inserta no “Título VIII - Da Ordem Social”, 

Capítulo II – Da Seguridade Social”, no particular “Seção III – Da Saúde”, 

com regulamentação detalhada a partir do art. 196, sendo esta igualmente 

a diretriz da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, delineada no 

“Título V – Do Desenvolvimento Econômico a Social”, “Capítulo I – Da 

Seguridade Social”, “Seção II – Da Saúde”. E, para a consecução dela 

(saúde), concebeu-se a Lei 8.080/90, também conhecida como Lei 

Orgânica da Saúde, que regula em todo o território nacional as ações e 

serviços de saúde, dispondo sobre as ações e os serviços prestados 

pelos três níveis da Federação no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Na espécie, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), está inclusa a execução de ações de assistência farmacêutica, a 

teor do que dispõe o art. 6º, inciso I, alínea “d”, parte final, da Lei 8.080/90: 

“Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde (SUS): I - a execução de ações: d) de assistência terapêutica 

integral, inclusive farmacêutica;” E o acesso a medicamentos demanda, 

primordialmente, sério e abrangente planejamento para contemplar as 

prescrições e diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a 

doença ou o agravo da saúde ou, na falta, a dispensação será realizada 

com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal, 

gestores estaduais e gestores municipais do SUS, com responsabilidade 

pelo fornecimento pactuada pela Comissão Intergestores Tripartite no 

âmbito federal, Comissão Intergestores Bipartite no âmbito estadual e 

Conselho Municipal de Saúde no âmbito municipal, respectivamente, em 

consonância com o art. 19-M, inciso I, e art. 19-P e incisos, ambos da Lei 

8.080/90. Dada a complexidade da matéria, o acesso a medicamentos 

envolve uma cadeia multifacetária de atores públicos e privados que 

exercem variadas atribuições nos ambientes econômico, político e social 

e, a fim de tornar a exposição muito mais simples, pedimos licença para 

transcrever elucidativos esclarecimentos extraídos do “Manual sobre 

medicamentos: acesso e uso”, obra organizada por Kelli Carneiro de 

Freitas Nakata, publicado pela Secretaria Estadual da Saúde de Mato 

Grosso, edição de 2014, o qual inclusive está disponível no seguinte 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

“www.tjmt.jus.br/intrante.arq./downloads/Manual/Manual_Sobre_Medicam

entos_SES_MT.pdf”. “9 - Todos os medicamentos estão disponíveis no 

Sistema Único de Saúde (SUS)? Vamos saber: Há um número muito 

elevado de medicamentos no mercado farmacêutico. Muitos têm a mesma 

composição. Outros, embora apresentem princípio ativo diverso, 

prestam-se ao tratamento do mesmo mal. Avanços tecnológicos no último 

século permitiram a descoberta de vários fármacos. Mas sua introdução 

nem sempre se deu com ganhos terapêuticos expressivos e destituída de 

riscos. Assim, ‘novos medicamentos’, denominados me-too, apesar de, na 

maioria dos casos, não agregarem ganho terapêutico ao tratamento 

quando comparados com medicamentos já existentes, são anunciados por 

seus fabricantes como ‘medicamentos novos’. Essas ‘novidades’ terminam 

atraindo muitos profissionais da Saúde e consumidores, que passam a 

prescrevê-los e a utilizar-se deles. Isso, muito frequentemente, pressiona 

os sistemas de saúde para a sua incorporação. 9.1 - Como ocorre a 

incorporação da Tecnologia pelo SUS? A incorporação de medicamentos 

no SUS, também a exclusão, é atribuição do Ministério da Saúde, por meio 

da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias - CONITEC. Numa 

avaliação de tecnologia, a CONITEC, obrigatoriamente, toma as seguintes 

providências: a) Avalia as evidências científicas quanto aos quesitos 

eficácia, acurácia, efetividade e segurança; e, b) Busca estudos de 

avaliação econômica confrontando os benefícios e os custos em relação 

às tecnologias já disponíveis no SUS. Dessa forma, para que um 

medicamento seja incorporado, é indispensável: • Avaliar cientificamente 

as opções terapêuticas disponíveis no mercado para a melhor escolha 

possível; • Verificar evidências robustas de eficácia e segurança por 

parte da tecnologia candidata à incorporação; • Confirmar que seja baixa a 

probabilidade de que novos estudos mudem as vantagens apresentadas 

pela nova tecnologia em relação às demais; • Assegurar o ‘melhor 

benefício - menor risco’; e, o melhor ‘custo - efetividade’. Finalmente, a 

incorporação da Tecnologia no SUS é regulamentada pela Lei nº 12.401, 

de 28 de abril de 2011, que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de 

tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. 10 - Como se 

dá o acesso aos medicamentos? O acesso aos medicamentos, sua 

ampliação e qualificação, tudo está diretamente ligado à estruturação da 

Assistência Farmacêutica. Dessa forma, para garantir um tratamento 

integral, é necessária a efetividade de uma linha de cuidados de básica a 

complexa, seja do ponto de vista farmacêutico, seja da própria indicação 

terapêutica. Partindo, pois, dessa premissa, a Assistência Farmacêutica 

estrutura-se em três componentes: Componente Básico de Assistência 

Farmacêutica (CBAF), Componente Estratégico de Assistência 

Farmacêutica (CESAF), e Componente Especializado de Assistência 

Farmacêutica (CEAF). As indagações e respostas que seguem, 

complementam a informação pedida acima. 10.1 - O que faz o Componente 

Básico de Assistência Farmacêutica? O Componente Básico de 

Assistência Farmacêutica propõe-se a disponibilizar os medicamentos e 

insumos de Assistência Farmacêutica do âmbito da Atenção Básica em 

Saúde, bem como os medicamentos e insumos associados com os 

agravos e programas de saúde específicos do domínio dessa mesma 

Atenção. Assim, na Atenção Básica, são atendidos programas de saúde e 

agravos como hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, asma, distúrbios 

digestivos, distúrbios endócrinos, distúrbios respiratórios, saúde da 

mulher, entre outros. O Componente Básico está regulamentado na 

Portaria nº 1555, de 30 de julho de 2013; e o rol dos medicamentos é 

pactuado entre Estado e municípios por meio da Comissão Intergestora 

Bipartite (CIB), sendo expresso na forma de ‘resolução’. 10.1.1 - Como 

faço para usufruir dos medicamentos do Componente Básico? Para 

usufruir de medicamentos e insumos que estão sob o domínio da Atenção 

Básica, o usuário deve procurar uma Unidade Básica de Saúde onde haja 
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uma ‘dispensação’ (farmácia) a ela anexa. Dissemos ‘onde haja’, porque 

alguns municípios efetivam a dispensação de medicamentos numa 

farmácia tida como ‘central’, e não exatamente nas unidades básicas de 

saúde. O usuário deve portar um receituário médico atualizado. 10.1.2 - De 

quem é a responsabilidade de prover os medicamentos do Componente 

Básico? No Estado de Mato Grosso, é aos municípios que cabe programar, 

adquirir e dispensar os medicamentos destinados à linha de cuidados da 

Atenção Básica. 10.1.3 - Quem financia os medicamentos do Componente 

Básico? O financiamento dos medicamentos é tripartite, ou seja, participam 

do financiamento os governos federal, estadual e municipal. Quanto à 

quantia a ser desembolsada por cada ente federado, esta é estabelecida 

em portaria, e é calculada com base na população de cada município, ou 

seja, a quantia é per capta. 10.1.4 - Como posso saber quais os 

medicamentos oferecidos pelo Componente Básico? Consultando o Anexo 

I desta cartilha. 10.2 - O que faz o Componente Estratégico de Assistência 

Farmacêutica? O Componente Estratégico atende o tratamento 

farmacológico de doenças que configuram problemas de ‘saúde pública’, 

que atingem ou põem em risco coletividades. E sua estratégia de controle 

concentra-se no tratamento dos portadores dessas doenças. Pertencem a 

esse Componente, os programas de tuberculose, hanseníase, malária, 

leishmaniose, doença de chagas, cólera, esquistossomose, filariose, 

influenza, meningite, oncocercose, peste, tracoma. Os antirretrovirais do 

programa DST/AIDS, assim como sangue, hemoderivados e 

imunobiológicos, também pertencem a esse Componente. O financiamento, 

a programação e a aquisição dos medicamentos aqui tratados, são de 

responsabilidade do Ministério da Saúde. As retiradas de tais 

medicamentos são feitas pelos municípios na Assistência Farmacêutica 

Estadual, mediante agendamento prévio. E a dispensação se dá nos 

municípios. 10.2.1 - Como posso conhecer os medicamentos do CESAF? 

Consultando o Anexo II. 10.3 - O que faz o Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica (CEAF)? O Componente Especializado assegura 

o acesso a medicamentos destinados ao tratamento de patologias 

específicas que atingem um número limitado de pacientes; e, de doenças 

de alta prevalência, em que o paciente apresente intolerância ou 

refratariedade aos tratamentos farmacológicos de primeira linha de 

cuidado, ou, ainda, em casos de evolução para um quadro clínico de maior 

gravidade. As doenças que podem ser tratadas nesse componente, 

possuem protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas específicas para 

nortear o diagnóstico e tratamento. 10.3.1 - Como faço para usufruir dos 

medicamentos do CEAF? Para usufruir dos medicamentos caracterizados 

como especializados, o interessado (ou o seu representante) deve 

apresentar na farmácia do Componente Especializado os seguintes 

documentos: I - De incumbência do paciente: a) cópia da carteira de 

identidade ou da certidão de nascimento; b) cópia do CPF; c) comprovante 

de endereço; e d) cartão nacional do SUS. II - De responsabilidade do 

médico: a) Prescrição médica devidamente preenchida; b) Laudo de 

Solicitação de Medicamento (LME), cujo formulário pode ser encontrado na 

Farmácia de Demanda Especializada (antiga farmácia de alto custo); c) 

Termo de esclarecimento e responsabilidade, preenchido. d) Exames 

comprobatórios da doença alegada, de acordo com o Protocolo Clínico e 

Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Dessa forma, os exames a serem 

apresentados estão na dependência do medicamento pleiteado (ver anexo 

III). OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 1ª - Os pedidos são submetidos a um 

profissional avaliador. 2ª - Os pedidos podem ser feitos por meio da 

secretaria de saúde do município de residência do paciente. 3ª - A LME 

tem validade de três meses. Se, depois disso, o médico que acompanha o 

paciente, entender que o tratamento farmacológico deva continuar, o 

paciente ou o seu representante deve renovar a LME com a 

documentação estabelecida pelos PCDT, conforme o anexo III, já visto. 4ª - 

A Farmácia situa-se à rua Thogo da Silva Pereira, nº 63, setor Centro Sul, 

Cuiabá – MT. 10.3.2 - Quem financia? e de quem são as responsabilidades 

do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica? O 

financiamento e a responsabilidade do CEAF dependem dos grupos a que 

o medicamento pertence, que são três. Grupo 1 Os medicamentos deste 

grupo são financiados pelo Ministério da Saúde, e são agrupados com 

base nos seguintes critérios: I - Maior complexidade da doença que se 

deseja tratar; II - Intolerância ou refratariedade às primeira e segunda 

linhas de tratamento; III - Medicamentos que apresentam elevado impacto 

financeiro. Este grupo divide-se em: Grupo 1A: Medicamentos de 

aquisição centralizada no Ministério da Saúde. Cabe, aos estados, 

armazená-los e distribuí-los. Grupo 1B: Medicamentos financiados pelo 

Ministério da Saúde com transferência de recursos financeiros às 

secretarias estaduais da saúde (SES). Assim, cabe às secretarias 

estaduais adquirir, armazenar e distribuir tais medicamentos. Grupo 2 Os 

medicamentos que pertencem a este grupo, são os de menor 

complexidade que os do grupo 1. Esses são financiados, adquiridos, 

armazenados e distribuídos pelas secretarias estaduais da saúde. Grupo 

3 Estão neste grupo os medicamentos de responsabilidade dos municípios 

e do Distrito Federal. 10.4 - Existe mais alguma via de acesso a 

medicamentos em Mato Grosso? Sim. A Portaria nº 225, de 22 de 

dezembro de 2004. Vamos saber: Por intermédio dessa Portaria, o estado 

de Mato Grosso ampliou o escopo de medicamentos disponíveis no SUS. 

Todavia, com o passar dos anos, no âmbito nacional, o rol dos 

medicamentos disponíveis no SUS sofreu diversas alterações, tendo 

havido, nas listas nacionais, inclusão de itens contemplados na portaria 

em questão. Dessa forma, os inclusos nas listas nacionais, foram 

suprimidos da portaria com o objetivo de se evitar duplo financiamento e 

cruzamento de responsabilidades. Restou, então, que alguns 

medicamentos destinados a intervir na fibrose cística, no diabetes, na 

obesidade, no transtorno depressivo maior e no lúpus eritematoso 

sistêmico, sejam acessados com o patrocínio dessa Portaria 225. 11 - O 

que eu preciso saber sobre a Farmácia Popular? Que a Farmácia Popular 

é uma iniciativa do Governo Federal, e tem por finalidade ampliar o acesso 

aos medicamentos. É um ‘programa’ que conta com uma rede própria, 

denominada Farmácia Popular do Brasil; e com uma rede conveniada, 

designada por ‘Aqui tem farmácia popular’; Que essas farmácias são 

abastecidas por 113 tipos de medicamentos, adquiridos e distribuídos pela 

Fiocruz; Que, nesse programa, o cidadão paga pelo medicamento 

adquirido, mas paga cerca de 10% do preço praticado por farmácias 

privadas; e, Que o Programa veio a ser ampliado por outro: o ‘SAÚDE NÃO 

TEM PREÇO’. E, dentro deste, é garantida a gratuidade dos medicamentos 

para asma, hipertensão e diabetes. 11.1 - O que devo fazer para adquirir 

ou retirar gratuitamente medicamentos no programa Farmácia Popular? 

Você pode procurar uma farmácia dessas redes ou uma conveniada, 

portando documento de identidade e receita médica emitida há, no máximo, 

quatro meses. Atenção: a Farmácia Popular só dispensa ou vende 

medicamentos para o titular da receita médica; exceção para crianças, 

que podem utilizar-se do programa com o CPF da mãe, ou para usuários 

que nomeiem representante legal por meio de procuração. Esta pode ser 

particular; porém, com firma reconhecida. 11.2 - Que medicamentos posso 

encontrar na Farmácia Popular? Os constantes da relação do anexo V, 

cujos valores podem, eventualmente, passar por correção. Desta forma, 

para se inteirar do preço, é interessante consultar o link que segue: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-

m i n i s t e r i o / 3 4 6 - s c t i e - r a i z / 

daf-raiz/farmacia-popular/l1-farmacia-popular/9681-lista-de-medicamentos

-e-correlatos 12 - E os medicamentos utilizados na Oncologia? como 

posso ter acesso a eles? O tratamento farmacológico nessa situação é 

garantido pela Política Nacional de Oncologia, instituída pela Portaria 

GM/MS nº 2.439/GM, de 08 de dezembro de 2005. Na oncologia, o 

atendimento é feito por prestadores de serviço credenciados na gestão 

local, e habilitados no Ministério da Saúde pelas Unidades de Assistência 

de Alta Complexidade (UNACON) e pelo Centro de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia (CACON). Os Serviços Credenciados são os 

responsáveis pela padronização dos medicamentos utilizados em cada 

patologia. Essa Política garante atendimento integral aos pacientes que 

procuram o serviço no SUS, e compreende ações de promoção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento (farmacológico ou cirúrgico), 

reabilitação e cuidados paliativos. O financiamento se dá por intermédio 

das AIH/APAC-ONCO. E o serviço credenciado, por sua vez, é ressarcido 

pelo procedimento realizado, por exemplo: Procedimento 03.04.02.033-8 - 

Hormonioterapia do carcinoma de mama avançado - 2ª linha. Importante 

observar: Quando se trata de Oncologia, o SUS garante a integralidade do 

atendimento ao paciente - desde a consulta, passando pelo diagnóstico, 

quimioterapia, radioterapia, até chegar à cirurgia, se necessário. Significa 

que um medicamento não é disponibilizado isoladamente ao paciente, uma 

vez que a rede credenciada deve ofertar todo o conjunto dos cuidados 

necessários. 12.1 - Que unidades são credenciadas para o serviço de 

oncologia em Mato Grosso? Em Cuiabá, as seguintes: UNACON 1 - 

Unacon, com serviço de hematologia Hospi ta l  Geral 

Universitário/Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de 

Cuiabá. 2 - Unacon, com serviços de radioterapia e de oncologia pediátrica 

2.1 - Hospital do Câncer de Mato Grosso/Associação Mato-grossense de 

Combate ao Câncer – AMCC. 2.2 - Hospital da Sociedade Beneficente 
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Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá.” (sic). Assim, o Sistema Único de 

Saúde vem organizado de forma regionalizada e hierarquizada em níveis 

de complexidade crescente, com direção e gestão peculiares a cada 

esfera de competência, como preceituam os arts. 8º, 9º e seguintes da Lei 

8.080/90, seguindo-se a mesma sistemática no tocante à dispensação de 

fármacos. Vale dizer, há relações de medicamentos estaduais, municipais 

e ministeriais em que a política pública de saúde foi estrategicamente 

desenhada de acordo com as diretrizes suso declinadas, observada 

rigorosa metodologia para a incorporação e exclusão de medicamentos 

por meio da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec), 

a integrar o conjunto de ações e serviços de saúde da citada Lei 8.080/90. 

Ir de encontro a esta metodologia exige circunstância excepcional que 

demanda edifícios teóricos e argumentativos coerentes e harmônicos com 

o ordenamento jurídico subjacente. No estado da natureza, tudo possui um 

limite, um marco, uma fronteira. Não há bens ou serviços que possam ser 

fornecidos de forma ilimitada, irrestrita ou infinita. Vivemos em um sistema 

capitalista ou, caso prefiram, em um capitalismo de bem-estar social ou 

simplesmente capitalismo social e, em última instância, os bens e serviços 

fornecidos pelo Estado demandam investimentos. E os investimentos, em 

sua maior parte, advêm do recolhimento de tributos, os quais representam 

a receita do Estado. Estes (os tributos), por sua vez, notabilizam-se por 

ser toda prestação pecuniária compulsória recolhida dos contribuintes, por 

uma relação de imposição, em decorrência da prática de hipóteses de 

incidência ou fatos geradores, os quais, em regra, refletem aquele sistema 

capitalista com a circulação de bens e riquezas (auferir renda, circular 

mercadorias, transmitir bens, prestar serviços etc). Daí porque, nesse 

cenário, aplicável a Lei da Conservação das Massas de Antoine Lavoisier, 

que retrata o estado da natureza das coisas: “Em qualquer sistema, físico 

ou químico, nunca se cria nem se elimina matéria, apenas é possível 

transformá-la de uma forma em outra. Portanto, não se pode criar algo do 

nada nem transformar algo em nada. Na natureza, nada se cria, nada se 

perde, tudo se transforma”. Vale dizer, assim como os recursos da 

natureza, o Estado possui receitas limitadas e, por isso, atender a todos 

em todas as medidas é situação insuperável, intangível e irreal. Então, não 

é porque a decisão judicial determina ao Estado o fornecimento dos 

medicamentos ou dos tratamentos, exatamente como pedido pelas partes, 

que o pleito se transforma em realidade. Os estabelecimentos de saúde, 

os médicos, os leitos, os centros terapêuticos, os equipamentos, os 

medicamentos e os insumos não surgem do nada, pois, como visto, na 

natureza, não se pode criar algo do nada, porque do nada, nada surge. 

Não há como se creditar ao Poder Judiciário poderes místicos tal como o 

complexo do Rei Midas, em que todo e qualquer objeto tocado se 

transformava em ouro. Segundo dados do Ministério da Saúde, em relação 

a 2010, o custo da judicialização da saúde no Brasil aumentou 1.233% (um 

mil, duzentos e trinta e três por cento), com projeção de gastos com ações 

judiciais de R$ 1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais) 

para o ano de 2016. Dada a relevância do tema, nos dias 27, 28 e 29 de 

abril e 04, 06 e 07 de maio de 2009, em Audiência Pública convocada pelo 

então Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Gilmar 

Mendes, ouviram-se 50 (cinquenta) especialistas entre advogados, 

defensores públicos, promotores e procuradores de justiça, magistrados, 

professores, médicos, técnicos de saúde, gestores e usuários do Sistema 

Único de Saúde. As falas destes especialistas auxiliaram sobremaneira o 

entendimento sobre as diversas nuances desta tão complexa área, as 

quais estão disponíveis em texto e vídeo no sítio eletrônico do Pretório 

E x c e l s o  n o s  s e g u i n t e s  e n d e r e ç o s  e l e t r ô n i c o s : 

h t t p : / / w w w . s t f . j u s . b r / p o r t a l / c m s / v e r T e x t o . a s p ?

s e r v i c o = p r o c e s s o A u d i e n c i a P u b l i c a S a u d e & p a g i n a = C r o n o g r a m a 

h t t p : / / w w w . s t f . j u s . b r / p o r t a l / c m s / v e r T e x t o . a s p ?

servico=processoAudienciaPublicaSaude&pagina=videos No ano 

seguinte, a partir da citada Audiência Pública, o Conselho Nacional de 

Justiça constituiu grupo de trabalho que culminou na aprovação da 

Recomendação nº 31 de 2010. Em 2011, seguindo a diretriz, o órgão de 

cúpula administrativa do Poder Judiciário editou a Recomendação nº 36. 

Ambas (Recomendações nº 31 e 36) recomendam aos tribunais a adoção 

de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais 

operadores do direito para assegurar maior eficiência na solução das 

demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde. Atento às 

recomendações, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso instalou 

o Núcleo de Apoio Técnico em 09/11/2011, mediante termo de cooperação 

técnica com a Secretaria Estadual de Saúde, órgão constantemente 

acionado por este Juízo em questões como esta. Em 06/04/2010, o 

Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 107, criou o 

Fórum Nacional de Saúde com a seguinte finalidade: “Art. 1º Fica instituído, 

no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional para o 

monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde, com a 

atribuição de elaborar estudos e propor medidas concretas e normativas 

para o aperfeiçoamento de procedimentos, o reforço à efetividade dos 

processos judiciais e à prevenção de novos conflitos.” Depois de quase 

07 (sete) anos de atuação, observa-se que o mencionado Fórum vem 

atuando constantemente para o aperfeiçoamento de procedimentos e 

prevenção de novos conflitos na área. Um dos principais resultados 

alcançados foi a edição de resolução da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) que exige que os planos de saúde informem por 

escrito e em até 48 (quarenta e oito) horas qualquer negativa de 

atendimento ao usuário. Para melhor entendimento do cenário de 

insustentabilidade, nos anos de 2013 e 2014, o Conselho Nacional de 

Justiça encomendou estudo sobre a temática que resultou em profícua 

obra: “Judicialização da saúde no Brasil: dados e experiência. 

Coordenadores: Felipe Dutra Asensi e Roseni Pinheiro. Brasília: Conselho 

Nacional de Justiça, 2015”. No citado estudo, constataram-se algumas 

características comuns nas ações judiciais de saúde em trâmite nos 

tribunais alvo: “Foco curativo das demandas: as demandas apresentadas 

versam de forma predominante sobre aspectos curativos da saúde 

(medicamentos, tratamentos, próteses etc.) e menos sobre aspectos 

preventivos (vacinas, exames etc.). Isto evidencia que a judicialização da 

saúde ainda versa sobre uma dimensão bastante parcial de todas as 

ações e serviços de saúde que devem ser prestadas pelo poder público. 

Predominância da litigação individual: a proporção entre ações coletivas e 

ações individuais é ainda grande, de modo que a maioria radical de 

demandas judiciais de saúde versem sobre ações individuais. Isso reforça 

a ideia de que a microlitigação é um dado em saúde e o acúmulo de ações 

individuais gera desafios para as partes, o Judiciário e a própria gestão 

em saúde. Tendência de deferimento final e na antecipação de tutela: na 

maioria dos casos, houve deferimento do pedido de antecipação de tutela 

sem pedido de informações complementares. Além disso, na maioria dos 

casos houve confirmação do deferimento do pedido na sentença de 1ª 

instância e também no acórdão de 2ª instância. Tendência de utilização do 

NAT, especialmente nas capitais: a maioria das decisões não fez menção 

ao NAT como uma estratégia para a atividade judicante em saúde, apesar 

de se observar nos dados uma tendência a sua utilização, especialmente 

nas capitais.” E no caso Araguaína/TO, a pesquisa trouxe a atuação mais 

efetiva do Núcleo de Apoio Técnico daquela localidade: “O NAT nasceu da 

necessidade de uma compreensão multidisciplinar a respeito da saúde e 

do direito. Tradicionalmente, os NATs foram implementados nos diversos 

tribunais do país com um propósito consultivo, ou seja, para auxiliar o juiz 

na formação de sua convicção nos litígios em saúde. Em regra, o 

profissional da saúde sabe da eficácia de medicamentos, pertinência de 

exames ou desejabilidade de tratamentos. Nesse sentido, o apoio do NAT 

seria importante para que, com o parecer de profissionais de saúde, o juiz 

pudesse julgar melhor e com mais elementos técnicos. No caso de 

Araguaína, as funções do NAT foram além do aspecto consultivo, 

englobando também aspectos de prevenção e de gestão. O caráter 

consultivo diz respeito à função de ferramenta de apoio ao Judiciário 

antes de emitir decisões, no sentido de proferir pareceres técnicos quanto 

ao direito sanitário e políticas públicas de saúde. O caráter de prevenção 

diz respeito a sua atuação como meio de solução administrativa de 

conflitos, estimulando a interlocução entre as instituições jurídicas e 

políticas e prevenindo a judicialização das demandas. O caráter de gestão 

diz respeito à identificação da maior incidência das demandas para ações 

e estratégias de planejamento em saúde, com o objetivo de otimizar o 

atendimento prestado aos usuários, além de também acompanhar o 

cumprimento das ações judiciais e a pertinência de utilização de 

medicamentos e insumos de trato sucessivo. (...) É possível afirmar que o 

NAT de Araguaína recebeu diversas funções que vão além do caráter 

consultivo, que é típico das outras experiências de NAT. Em Araguaína, 

são diferenciais da atuação do NAT: a articulação direta com os 

programas de saúde locais, a integração com a Ouvidoria Municipal e o 

papel de acompanhamento de decisões judiciais mesmo após terem 

transitado em julgado. Isto contribuiu para a constituição de um ambiente 

de efetivação do direito à saúde eminentemente preventivo, aproximando o 

contato com os cidadãos e estimulando a solução administrativa de 

conflitos. Como resultado, observase a democratização das ações e 

serviços de saúde, e maior celeridade no atendimento de demandas que 
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potencialmente seriam objeto de novas ações judiciais. (...)”. Em tal obra, 

abordou-se também os casos de Lages/SC e Brasília/DF, em que a 

sensibilização dos atores, a criatividade, a proatividade e o senso de 

cooperação permitiram a instalação de modelos a serem replicados e 

ajustados às realidades regionais e locais de todo o Brasil, o que se 

recomenda desde já aos gestores estaduais e municipais. Realmente, a 

presente situação é endêmica em todo o país, a judicialização de 

demandas de saúde perante o Poder Judiciário com a consequente 

intervenção no Poder Executivo para a consecução daqueles direitos. E tal 

prática é extremamente prejudicial ao Poder Público e à própria 

coletividade, o que a frustrar qualquer política pública planejada, articulada 

e programada, porquanto, em última análise, obriga-se o Estado ao 

fornecimento de procedimentos, tratamentos e medicamentos muitas 

vezes não contemplados pela estrutura do Sistema Único de Saúde, 

alguns deles até de eficiência não comprovada. Daí porque a intensa 

preocupação por parte do Poder Judiciário, que ficou demonstrada no 

cotejo histórico-evolutivo aqui levantado, movimento liderado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. É certo que o 

cidadão não pode ficar desassistido, mormente quando o ordenamento 

jurídico lhe assegura a assistência à saúde como direito e garantia 

fundamental. Mas, de outro lado, também é certo que o ingresso ao 

Sistema Único de Saúde, mediante o manejo de medidas judiciais, é 

prerrogativa oportunizada à pequena parcela da população, ainda que por 

meio da Defensoria Pública ou do Ministério Público, o que a propiciar a 

vantagem de alguns em detrimento da maioria. Não por outro motivo, o 

Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários 566471 e 

657718, com repercussão geral reconhecida, está prestes a julgar a 

questão do fornecimento pelo Estado de medicamentos de alto custo não 

disponíveis na lista do Sistema Único de Saúde e de medicamentos não 

registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na prática, a 

questão é tormentosa e para que não haja mais prejuízos ou injustiças, 

quer para o(a)(s) postulante(s), quer para a sociedade, deve-se seguir, 

em casos ordinários, como o aqui analisado, a política pública estatuída 

pelo SUS, em que não há qualquer dúvida sobre a obrigação do Estado. 

De fato, como bem ponderou o Ministro Luís Roberto Barroso: “Não há 

sistema de saúde que possa resistir a um modelo em que todos os 

remédios, independentemente de seu custo e impacto financeiro, devam 

ser oferecidos pelo Estado a todas as pessoas”. Malgrado a 

imprescindibilidade do tratamento pleiteado, demonstrado que está nos 

exames laboratoriais, laudos, atestados e documentos médicos juntados, 

verificada a patologia que acomete a parte autora, observa-se que a(s) 

substância(s)  demandada(s)  sequer fora(m) p le i teada(s ) 

administrativamente. Assim, deverá(ão) o(a)(s) interessado(a)(s) dar 

entrada no pedido administrativo perante o órgão de saúde competente 

para só então, em caso de não atendimento, ingressar novamente com a 

medida judicial, em tudo observado o Enunciado nº 3 da I Jornada de 

Direito da Saúde e o art. 1.311, “caput” e parágrafo único, da CNGC: 

“ENUNCIADO N.º 3 Recomenda-se ao autor da ação, a busca preliminar 

sobre disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização 

desnecessária.” “Art. 1.311. Conforme o Enunciado nº 3 aprovado na I 

Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 15 de 

maio de 2014, recomenda-se ao autor da ação, a busca preliminar sobre a 

disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização 

desnecessária. Parágrafo único. Devido ao ajuizamento de ações que 

versam sobre tratamento de alto custo, mas fornecidos 

administrativamente pelo SUS – Sistema Único de Saúde –, de forma 

gratuita, recomendável ao juiz, ao analisar a presença do interesse 

processual, verificar a documentação que comprove ter o autor realizado 

o pedido administrativo.” Assim, a petição inicial é indeferida por ausência 

de interesse de agir, porquanto não há notícia de negativa no fornecimento 

da(s) substância(s) demandada(s) à parte autora por parte do poder 

público. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE A 

PETIÇÃO INICIAL por ausência de interesse de agir e, com isso, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 330, inciso III, 

c.c. o art. 485, inciso I, ambos do NCPC, prejudicado o pedido liminar de 

tutela de urgência. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Condeno a parte autora em 

custas e despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça 

gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Mas deixo de 

condená-la em honorários advocatícios, considerando a inexistência de 

citação do polo passivo. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, 

o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo Provimento nº 

41/2016, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 

Publique-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 23 de maio de 2018.
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GABRIELLA STEFANNY DE FREITAS POSTIGO OAB - GO48605 

(ADVOGADO)

RENATO SALES GUIMARAES OAB - GO36220 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Número do Processo: 1000232-58.2018.8.11.0009 AUTOR: 

CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA RÉU: ANDREI CESAR DOMINGUEZ 

Vistos em mutirão. I - RELATÓRIO Trata-se de ação monitória em que a 

parte autora afirma, com base em prova escrita sem eficácia de título 

executivo, ter direito de exigir da parte ré, o pagamento de quantia em 

dinheiro. A inicial foi recebida e determinada a expedição de mandado de 

pagamento, oportunidade em que a parte ré comprovou o pagamento da 

dívida. I - FUNDAMENTAÇÃO Presentes as condições da ação e os 

pressupostos de constituição e existência válida da relação 

jurídico-processual, não havendo a necessidade de produção de outras 

provas, passa-se ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 

355, inciso I, do NCPC. Dispõe o artigo 700, caput e inciso I, do NCPC: “Art. 

700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com 

base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir 

do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro”. No particular, 

verifica-se que o promovido, após o ajuizamento da presente ação 

monitória, efetuou o pagamento da dívida oriunda da Nota Fiscal nº 

000082549, objeto da cobrança no feito, razão pela qual impõe-se a 

extinção do processo com resolução do mérito. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido e, com 

isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea “a”, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Custas e 

despesas processuais pela parte autora, pois que efetuado o pagamento 

pela parte ré com o cumprimento do mandado, na isenção do art. 701, § 

1º, do NCPC. Considerando que a parte ré deu causa à propositura da 

demanda, cabe a ele arcar com os encargos sucumbenciais, razão pela 

qual, nos termos do art. 701 do NCPC, condeno-a ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo em 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa. Fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado PJE/TJMT, nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 31 de maio de 

2018, em regime de mutirão processual.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000140-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA REBOUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou 

pedido de desistência da ação por falta de interesse processual. 

Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida 

não foi citada e, consequentemente, não apresentou contestação, 
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HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. 

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC. Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, 

considerando a inexistência de citação do polo passivo. Após o trânsito 

em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. 

Intimem-se. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário. Cumpra-se. Colíder, 17 de abril de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000693-98.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000693-98.2016.8.11.0009 AUTOR: FRANCISCO 

ALVES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

SENTENÇA Processo: 1000693-98.2016.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-doença e 

conversão em aposentadoria por invalidez c.c. pedido de tutela antecipada 

proposta por FRANCISCO ALVES DA SILVA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, sustentando, em breve síntese, 

possuir os requisitos legais e por isso requer a concessão do mencionado 

benefício na condição de segurado(a) obrigatório(a). Alega a parte autora 

ter pleiteado o auxílio-doença, que foi indeferido pela autarquia que a 

considerou capaz para o labor. Salienta ser pedreiro, porém, em razão do 

problema de saúde que a acomete, encontra-se inválida para o trabalho. 

Com a inicial vieram os documentos de Num. 4164253 - Pág. 1; Num. 

4164272 - Pág. 1; Num. 4164280 - Pág. 1; Num. 4164293 - Pág. 1; Num. 

4164319 - Pág. 1/2; Num. 4164403 - Pág. 1/2; Num. 4164326 - Pág. 1/2; 

Num. 4164399 - Pág. 1/2; Num. 4164371 - Pág. 1; Num. 4164386 - Pág. 1; 

Num. 4164417 - Pág. 1; Num. 4164427 - Pág. 1; Num. 4164441 - Pág. 1; 

Num. 4164485 - Pág. 1; Num. 4164549 - Pág. 1/2 e Num. 4164521 - Pág. 1. 

O pedido de antecipação de tutela foi deferido (Num. 4184352 - Pág. 1/7). 

O laudo pericial concluiu pela incapacidade total e definitiva da parte 

autora para o exercício de suas atividades (Num. 5912674 - Pág. 1/9). 

Devidamente citada, a autarquia-ré, em contestação, arguiu preliminar da 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da 

Lei 8.213/91. No mérito, alegou o não preenchimento dos requisitos 

necessários para a concessão do benefício pleiteado pela parte autora, 

impugnando, sobretudo, eventual incapacidade e preexistência da doença. 

Subsidiariamente, indicou possível data para início do benefício (Num. 

7245364 - Pág. 1/7). Impugnação à contestação pela total procedência dos 

pedidos da exordial (Num. 7371942 - Pág. 1/3). II - FUNDAMENTAÇÃO Não 

obstante os valiosos argumentos da parte autora, os pedidos merecem 

parcial acolhimento. II.1 - Da preliminar A arguição da prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, não surte 

qualquer efeito, pois que o benefício foi indeferido em 22/12/2016 (Num. 

7245385 - Pág. 2), sendo que a presente ação previdenciária foi proposta 

em 23/11/2016. Com isso, vê-se que, no interregno entre o indeferimento 

administrativo do benefício e a postulação judicial, transcorreu lapso 

temporal inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso 

mencionado de regência. II.2 - Da majoração dos honorários periciais 

Malgrado o esmero do trabalho pericial desenvolvido, não há como se 

acolher o pleito do ilustre Sr. Perito de Num. 5912674 - Pág. 1. É que o 

Juízo já foi benevolente na fixação de seus honorários, fixados que foram 

em R$ 400,00 (quatrocentos reais) quando o máximo permitido pela 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal é de R$ 200,00 

(duzentos reais), o que a impedir o intento. II.3 - Do mérito Presentes as 

condições da ação e os pressupostos de constituição e existência válida 

da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do mérito. Dispõem os 

arts. 25, inciso I, 42, §§ 1º e 2º, e 59 da Lei 8.213/91: “Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais; Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido 

auxílio-doença ao segurado que se filar ao Regime Geral de Previdência 

Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Da análise dos 

dispositivos citados, conclui-se que são quatro os requisitos para a 

concessão dos benefícios por incapacidade laboral: a) A qualidade de 

segurado do requerente; b) O cumprimento da carência de 12 

contribuições mensais; c) A superveniência de moléstia incapacitante para 

o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e d) O 

caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença). No particular, a 

moléstia incapacitante está provada no laudo médico pericial de Num. 

5913420 - Pág. 1/10, que concluiu ser ele portador de gonartrose 

tricompartimental (CID M17.1), patologia degenerativa de joelho esquerdo, 

sem possibilidade de cura e com sequela irreversível e incapacitante. A 

incapacidade para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a 

subsistência é total e definitiva (Num. 5912674 - Pág. 8). A qualidade de 

segurada da parte demandante e o período de carência de 12 

contribuições mensais ficaram comprovados pela documentação 

apresentada na inicial e contestação. O extrato do CNIS (Num. 7245385 - 

Pág. 2) informa que a parte autora possui mais de 15 anos de 

contribuição, com algumas breves interrupções. A última contribuição 

deu-se em 13/10/2015, tendo ingressado com a ação em 23/11/2016, 

comprovando assim a qualidade de segurado(a) obrigatório(a), nos termos 

do art. 15, § 1º, da Lei 8.213/91. Portanto, restaram demonstrados os 

requisitos para o gozo do benefício de aposentadoria por invalidez ora 

pleiteado. A data de início do benefício (DIB) corresponderá a 15/07/2016, 

data do requerimento administrativo (id. 4164521, pág. 1), máxime porque, 

desde esta época, a parte autora se encontrava incapacitada para o 

trabalho, como constatado nos autos. Em razão da procedência, faz-se 

necessário o cumprimento imediato da tutela específica, diversamente do 

que ocorre no tocante à antecipação de tutela prevista no art. 300 do 

NCPC, independentemente de requerimento expresso por parte do 

segurado ou beneficiário. Essa imposição sustenta-se na eficácia 

mandamental dos provimentos fundados no art. 497 do NCPC. A 

determinação da implantação imediata do benefício contida na sentença 

consubstancia, tal como no mandado de segurança, uma ordem (à 

autarquia previdenciária) e decorre do pedido de tutela específica (ou 

seja, o de concessão do benefício) contido na petição inicial da ação, 

considerado, ademais, seu caráter alimentar. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 293 de 823



Código de Processo Civil, para a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por invalidez em favor 

de FRANCISCO ALVES DA SILVA, brasileiro(a), solteiro, desempregado, 

portador(a) da CI/RG nº 1695310-01 SSP/MT e inscrito(a) no CPF/MF sob o 

nº 945.033.461-72, no valor de 100% (cem por cento) do salário de 

benefício, nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91; b) DETERMINAR ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato 

da sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser 

feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme art. 

1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício 

(DIB) em 15/07/2016, data do requerimento administrativo (id. 4164521, 

pág. 1); c) REJEITAR a arguição preliminar da prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no 

interregno entre o indeferimento administrativo e a postulação judicial, 

transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional estabelecido no 

dispositivo suso mencionado de regência. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS As 

recentes decisões proferidas por este Juízo, determinando a implantação 

de benefícios pelo INSS, não têm sido acatadas. Portanto, a indiferença, o 

menosprezo e o descaso reiterado do Poder Executivo para com as 

decisões emanadas do Poder Judiciário quase beiram o desrespeito para 

com a garantia do livre exercício deste Poder, não valendo de nada a 

liberdade de ação quando ela não é atendida, observada e cumprida. 

Exatamente por isso, a imposição constitucional não se constitui como 

mera indicação, instrução ou opinião. Ao revés, é disposição dotada de 

alta densidade normativa, e por isso vinculante ao administrador público, o 

que a ensejar, inclusive, a sua excepcional exigibilidade pelo Poder 

Judiciário, de modo a afastar a omissão patológica do poder público e o 

perigoso fenômeno de desvalorização funcional da constituição escrita. 

Por todos estes fundamentos, o reiterado e constante desprestígio às 

decisões deste Foro constitui ato atentatório à dignidade da justiça, 

porquanto deixa de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e cria 

embaraço à sua efetivação, possibilitada a incidência da multa pessoal a 

todos aqueles que, DE QUALQUER FORMA PARTICIPEM DO PROCESSO, 

ainda que não seja parte, como é o caso do Gerente Executivo do INSS de 

Sinop, protagonista para que a decisão judicial seja cumprida, na na 

previsão do art. 77, inciso IV e § 2º, do NCPC: “Art. 77. Além de outros 

previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e 

de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: IV - 

cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou 

final, e não criar embaraços à sua efetivação; § 2o A violação ao disposto 

nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo 

o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, 

aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de 

acordo com a gravidade da conduta.” Assim, considerando-se que o valor 

da causa é irrisório em comparação ao porte da União, diante da manifesta 

gravidade do caso por veicular verbas alimentares e da repercussão 

negativa do descumprimento da decisão judicial, por abalar a credibilidade 

no funcionamento das instituições públicas, bem ainda pela indiferença, 

pelo menosprezo e o descaso reiterado do Poder Executivo para com as 

decisões emanadas do Poder Judiciário, fixo, desde já, multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, em 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do Estatuto 

Processual Civil, a ser CUSTEADA PELO GERENTE EXECUTIVO DO INSS 

DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação 

dos benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as 

vezes, multa que será exigível caso não cumprida a presente decisão 

judicial no prazo de 30 (trinta) dias, servindo a presente como 

ADVERTÊNCIA a que se refere o § 1º, do mesmo art. 77, do citado diploma 

legal. ADVIRTA-SE ao GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP de que o 

descumprimento da presente decisão poderá ser punida como ato 

atentatório à dignidade da justiça, na inteligência do § 1º, do art. 77, do 

NCPC, desde já fixada no importe de 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do mesmo 

Estatuto Processual Civil, sem prejuízo de eventuais sanções criminais 

(crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e 

processuais. Esclareça-se ao GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP e 

à Procuradoria Federal Especializada (INSS) do Estado de Mato Grosso 

que a multa fixada não se trata da corriqueira execução indireta por meio 

de multa civil diária, cabível somente às partes do processo, mas de multa 

por ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de incidir a 

terceiros por se tratar de sanção dirigida a qualquer pessoa que de 

qualquer forma participa do processo e deixa de cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais ou cria embaraços à sua efetivação, nos precisos 

termos do art. 77, “caput” e inciso IV, do NCPC. Não implantado o benefício 

de forma voluntária pelo INSS, incidente a multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça, não havendo recurso contra esta ou, havendo, 

julgado improcedente, deverá o GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, 

SR. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação dos 

benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, 

efetuar o pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ela ser 

parcelada em até 10 (dez) vezes iguais, mediante boletos a serem 

emitidos pelo sítio eletrônico desta Corte de Justiça, em benefício do fundo 

de Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS. Não sendo paga a multa no 

prazo fixado, deverá ela ser inscrita como dívida ativa do Estado de Mato 

Grosso, executada sob o rito da Lei 6.830/80 com destinação igualmente 

ao fundo retro mencionado (Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS), 

em obediência ao § 3º, do art. 77, do NCPC. Intime-se, PESSOALMENTE, 

em caráter de urgência, da presente decisão, o GERENTE EXECUTIVO DO 

INSS DE SINOP, SR. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela 

implantação dos benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem 

lhe fizer as vezes. No tocante à atualização dos valores atrasados, 

determino seja observado o precedente fixado pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE nº 870.947/SE, em sede de repercussão geral, ou seja, por 

se tratar de relação jurídica não-tributária, bem como o recente decisório 

do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG, em sede de 

recurso repetitivo, com atualização monetária pelo INPC (Sistema Jusprev II 

- Previdenciário I+TR(07/09)+INPC), em respeito ao princípio constitucional 

da isonomia, e juros moratórios na forma do 1º-F da Lei 9.494/97, na 

redação da Lei 11.960/09, ambos a contar do vencimento de cada 

prestação devida. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de Súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas), com fulcro nos §§ 2º e 3º, do 

art. 85, do NCPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; 

b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido. ADVIRTA-SE ao douto causídico da parte autora de que 

o cumprimento da sentença ou execução dela em índices e parâmetros 

diversos do acima estabelecido também será punido como ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, pois que deixa de cumprir com 

exatidão as decisões jurisdicionais e cria embaraço à sua efetivação, 

cabendo ao magistrado fixar multa de até 20% (vinte por cento) do valor 

causa, ou, se irrisório ou inestimável, de até 10 (dez) vezes o valor do 

salário mínimo, sem prejuízo de sanções criminais, civis e processuais, 

tudo na determinação do art. 77, inciso IV, §§§ 1º, 2º e 5º, do NCPC, 

servindo a presente como ADVERTÊNCIA a que se refere o § 1º, do 

mesmo art. 77, do citado diploma legal “Art. 77. Além de outros previstos 

neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: IV - cumprir com 

exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não 

criar embaraços à sua efetivação; § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, 

o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua 

conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 

2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. § 5o 

Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 

2o poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.” 

Deixo de condenar o polo passivo nas custas processuais, ante a isenção 

prevista no art. 8º, § 1º, da Lei 8.620/93 c.c. o art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/01 e o art. 460 da CNGC/TJMT. Deixo de remeter os autos 

para reexame necessário ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1.000 (um 

mil) salários-mínimos, art. 496, § 3º, inciso I, do NCPC. Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo Provimento nº 41/2016, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Expeça-se o 

necessário para o pagamento dos honorários periciais do médico perito. 
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Intime-se o médico perito a respeito desta decisão e para informar os 

dados bancários para levantamento dos honorários periciais no prazo de 

05 (cinco) dias, caso necessário. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 18 de 

maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000524-14.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE MESQUITA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000524-14.2016.8.11.0009 AUTOR: LENICE 

MESQUITA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação previdenciária para concessão de 

auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez c.c. pedido de 

tutela antecipada proposta por LENICE MESQUITA DA SILVA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, sustentando, em 

breve síntese, possuir os requisitos legais e por isso requer a concessão 

do mencionado benefício na condição de segurado(a) obrigatório(a). 

Alega a parte autora ter pleiteado o auxílio-doença, que foi indeferido pela 

autarquia que a considerou capaz para o labor. Salienta ser faxineira, 

porém, em razão do problema de saúde que a acomete, encontra-se 

inválida para o trabalho. Com a inicial vieram os documentos de Num. 

3715312 - Pág. 1; Num. 3715315 - Pág. 1; Num. 3715326 - Pág. 1; Num. 

3715337 - Pág. 1; Num. 3715352 - Pág. 1/2; Num. 3715364 - Pág. 1 e Num. 

3715373 - Pág. 1. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (Num. 

3718968 - Pág. 1/7). O laudo pericial concluiu pela incapacidade total e 

permanente da parte requerente para exercício de suas atividades (Num. 

6869888 - Pág. 1/8). Devidamente citada, a autarquia-ré, em contestação, 

arguiu prejudicial da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. No mérito, alegou o não preenchimento 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado pela 

parte autora, impugnando, sobretudo, eventual incapacidade e 

preexistência da doença. Subsidiariamente, indicou possível data para 

início do benefício (Num. 8795499 - Pág. 1/7). Impugnação à contestação 

pela total procedência dos pedidos da exordial (Num. 9494928 - Pág. 1/3). 

II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da preliminar A arguição da prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, não surte 

qualquer efeito, pois que o benefício foi indeferido em 22/09/2016 (Num. 

3715364 - Pág. 1), sendo que a presente ação previdenciária foi proposta 

em 17/11/2016. Com isso, vê-se que, no interregno entre o indeferimento 

administrativo do benefício e a postulação judicial, transcorreu lapso 

temporal inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso 

mencionado de regência. II.2 - Da majoração dos honorários periciais 

Malgrado o esmero do trabalho pericial desenvolvido, não há como se 

acolher o pleito do ilustre Sr. Perito no Num. 6869888 - Pág. 1. É que o 

Juízo já foi benevolente na fixação de seus honorários, fixados que foram 

em R$ 400,00 (quatrocentos reais) quando o máximo permitido pela 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal é de R$ 200,00 

(duzentos reais), o que a impedir o intento. II.3 - Do mérito Presentes as 

condições da ação e os pressupostos de constituição e existência válida 

da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do mérito. Dispõem os 

arts. 25, inciso I, 42, §§ 1º e 2º, e 59 da Lei 8.213/91: “Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais; Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido 

auxílio-doença ao segurado que se filar ao Regime Geral de Previdência 

Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Da análise dos 

dispositivos citados, pode-se concluir que são quatro os requisitos para a 

concessão dos benefícios por incapacidade laboral: a) A qualidade de 

segurado do requerente; b) O cumprimento da carência de 12 

contribuições mensais; c) A superveniência de moléstia incapacitante para 

o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e d) O 

caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença). Malgrado o 

período de carência de 12 contribuições mensais esteja comprovado pelo 

CNIS de Num. 3715315 - Pág. 1, vê-se que a parte autora recolheu na 

condição de contribuinte facultativo de 1º/07/2014 a 31/05/2017. Porém, 

as enfermidades que acometem a parte autora são preexistentes à sua 

filiação ao Regime Geral da Previdência Social, notadamente se considerar 

sofrer de sequela de estiramento de ligamento colateral medial, bursite da 

pata anserina, bursite pré-patelar e infrapatelar superficial e condropatia 

patelar, pois que a incapacidade, segundo resposta da parte autora 

perante o médico perito, deu-se em meados de 2015 (resposta ao quesito 

8 da parte ré - Num. 6869955 - Pág. 5). De outro lado, com o máximo 

respeito às conclusões contidas ndo laudo pericial, tais enfermidades são 

passíveis de reabilitação, o estiramento de ligamento colateral medial, muito 

frequente em atletas, especialmente jogadores de futebol, sendo que até 

mesmo a de grau 3 - a mais grave - é suscetível de tratamento com 

indicação cirúrgica, consoante artigos científicos disponíveis em diversos 

sítios eletrônicos especializados. No mesmo sentido a bursite, em que a 

reabilitação se dá por meio de sessões de fisioterapia. Por estes motivos, 

deixo de levar em consideração para este decisório o laudo pericial de 

Num. 6869888 e Num. 6869955, razão pela qual lhe reduzo os honorários 

a R$ 100,00 (cem reais), na licença dos arts. 465 § 5º e 479 do NCPC: “§ 

5o Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a 

remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho.” “Art. 479. O juiz 

apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando 

na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de 

considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado 

pelo perito.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeitada a arguição 

preliminar, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, por ausência do preenchimento dos 

pressupostos para a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do 

art. 85, do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, 

o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço 

(art. 85, § 2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 

tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de 

que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado 

esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC. Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se 

de remeter os autos à instância superior para o reexame necessário (art. 

496, inciso I, do NCPC). Rejeitada as conclusões do laudo pericial de Num. 

6869888 e Num. 6869955, reduzido os honorários a R$ 100,00 (cem 

reais), na licença dos arts. 465 § 5º e 479 do NCPC, expeça-se o 

necessário para o respectivo pagamento ao médico perito. Intime-se o 

médico perito a respeito desta decisão e para informar os dados 

bancários para levantamento dos honorários periciais no prazo de 05 

(cinco) dias, caso necessário. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 
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alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 31 de 

maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000561-07.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE QUEZIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000561-07.2017.8.11.0009 AUTOR: CRISLAINE 

QUEZIA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

SENTENÇA Processo: 1000561-07.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-doença e 

conversão em aposentadoria por invalidez c.c. pedido de tutela antecipada 

proposta por CRISLAINE QUEZIA DA SILVA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, sustentando, em breve síntese, 

possuir os requisitos legais e por isso requer a concessão do mencionado 

benefício na condição de segurado(a) obrigatório(a). Alega a parte autora 

ter pleiteado o auxílio-doença, que foi deferido por curto período, porém 

cessado pela autarquia que a considerou capaz para o labor. Salienta ser 

conferente de mercadorias, porém, em razão do problema de saúde que a 

acomete, encontra-se inválida para desenvolver seu trabalho. Com a inicial 

vieram os documentos de Num. 6031469 - Pág. 1; Num. 6031484 - Pág. 1; 

Num. 6031489 - Pág. 1/3; Num. 6031494 - Pág. 1; Num. 6031500 - Pág. 1/6; 

Num. 6031508 - Pág. 1; Num. 6031512 - Pág. 1; Num. 6031513 - Pág. 1; 

Num. 6031519 - Pág. 1/2 e Num. 6031520 - Pág. 1. O pedido de 

antecipação de tutela foi indeferido (Num. 7337931 - Pág. 1/8). O laudo 

pericial concluiu pela incapacidade parcial e temporária da parte autora 

para exercício de suas atividades laborais (Num. 9312698 - Pág. 1/8). 

Manifestou-se, a parte autora, acerca do descumprimento da tutela 

concedida (Num. 10020112 - Pág. 1/2), comprovada no Num. 10020728 - 

Pág. 1. Devidamente citada, a autarquia-ré, em contestação, arguiu 

preliminar da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. No mérito, alegou o não preenchimento 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado pela 

parte autora, impugnando, sobretudo, eventual incapacidade e 

preexistência da doença. Subsidiariamente, indicou possível data para 

início do benefício (Num. 10133910 - Pág. 1/7). Impugnação à contestação 

pela total procedência dos pedidos da exordial (Num. 11942714 - Pág. 

1/4). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da preliminar A arguição da prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 

8.213/91, não surte qualquer efeito, pois que o benefício foi cessado em 

03/04/2017 (Num. 6031489 - Pág. 1), sendo que a presente ação 

previdenciária foi proposta em 10/04/2017. Com isso, vê-se que, no 

interregno entre o indeferimento administrativo do benefício e a postulação 

judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional estabelecido 

no dispositivo suso mencionado de regência. II.2 - Da majoração dos 

honorários periciais Malgrado o esmero do trabalho pericial desenvolvido, 

não há como se acolher o pleito do ilustre Sr. Perito no Num. 9312698 - 

Pág. 1. É que o Juízo já foi benevolente na fixação de seus honorários, 

fixados que foram em R$ 400,00 (quatrocentos reais) quando o máximo 

permitido pela Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal é de 

R$ 200,00 (duzentos reais), o que a impedir o intento. II.3 - Do mérito 

Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e 

existência válida da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do 

mérito. Dispõem os arts. 25, inciso I, 42, §§ 1º e 2º, e 59 da Lei 8.213/91: 

“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido 

auxílio-doença ao segurado que se filar ao Regime Geral de Previdência 

Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Da análise dos 

dispositivos citados, conclui-se que são quatro os requisitos para a 

concessão dos benefícios por incapacidade laboral: a) A qualidade de 

segurado do requerente; b) O cumprimento da carência de 12 

contribuições mensais; c) A superveniência de moléstia incapacitante para 

o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e d) O 

caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença). No particular, a 

qualidade de segurada da parte demandante, como contribuinte individual, 

e o período de carência de 12 contribuições mensais estão comprovados 

nos documentos apresentados na inicial e contestação, principalmente o 

extrato previdenciário CNIS de Num. 10133918 - Pág. 2, considerada a 

última contribuição em 11/2016, tendo ingressado com a ação em 

10/04/2017, mantendo a qualidade de segurado obrigatório, nos termos do 

art. 15, inciso II, § 2º, da Lei 8.213/1991. De outro lado, a moléstia 

incapacitante está provada no laudo médico pericial de fls. 42/46, que 

concluiu ser ela parcial e permanente (fl. 46). Daí porque faz jus à 

concessão do benefício auxílio-doença, nos termos do art. 59, “caput”, da 

Lei 8.213/91. O laudo asseverou que a autora é portadora de transtorno 

de disco lombar com radiculopatia (CID 10: M51.1), doença crônica 

degenerativa, estando incapacitada parcial e temporariamente para as 

suas atividades habituais (Num. 9312698 - Pág. 3, 6/7). Quanto à 

reabilitação, o perito informou ser possível (quesito do juízo nº 7). Como 

visto, a parte autora faz jus ao benefício auxílio-doença, impossibilitada 

que está para o labor apenas temporariamente com possibilidade de 

reabilitação para atividades leves, sem falar que é extremamente jovem, 

prestes a completar 28 (vinte e oito) anos. A data de início do benefício 

(DIB) corresponderá a 29/12/2017, data posterior à cessação do benefício 

(Num. 10133918 - Pág. 2), máxime porque, desde esta época, a parte 

autora se encontrava incapacitada para o trabalho, como constatado nos 

autos. Em razão da procedência, faz-se necessário o cumprimento 

imediato da tutela específica, diversamente do que ocorre no tocante à 

antecipação de tutela prevista no art. 300 do NCPC, independentemente de 

requerimento expresso por parte do segurado ou beneficiário. Essa 

imposição sustenta-se na eficácia mandamental dos provimentos 

fundados no art. 497 do NCPC. A determinação da implantação imediata do 

benefício contida na sentença consubstancia, tal como no mandado de 

segurança, uma ordem (à autarquia previdenciária) e decorre do pedido 

de tutela específica (ou seja, o de concessão do benefício) contido na 

petição inicial da ação, considerado, ademais, seu caráter alimentar. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS a conceder 

auxílio-doença a CRISLAINE QUEZIA DA SILVA, brasileiro(a), solteiro(a), 

desempregada, portador(a) da CI/RG nº 20321104 SSP/MT e inscrita no 

CPF/MF sob o nº 032.816.414-16, dentre os(as) beneficiados(as) pelo 

auxílio-doença, efetuando-lhe o pagamento mensal no valor de 91% 

(noventa e um por cento) do salário-de-benefício, a partir da intimação 

desta decisão e sem estimativa de duração do benefício, diante da 

manifesta impossibilidade de cálculo, na forma do § 8º, do art. 60, da Lei 

8.213/91, considerada a condição peculiar de incapacidade temporária 

para o trabalho, o que a atrair o prazo de vigência de 120 (cento e vinte) 

dias previsto no § 9º do aludido dispositivo legal, admitida a prorrogação 
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mediante requerimento perante o INSS, sob pena de pagamento de multa 

de R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais), a ser CUSTEADA 

PELO GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO 

PETRONILHO, responsável pela implantação dos benefícios desta região 

norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, tudo com fulcro nos 

arts. 25, inciso I, 59, “caput” e 61 da Lei 8.213/91; b) DETERMINAR ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato 

da sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser 

feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme art. 

1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício 

(DIB) em 29/12/2017, data posterior à cessação do benefício (Num. 

10133918 - Pág. 2); c) REJEITAR a arguição preliminar da prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada 

pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no 

interregno entre o indeferimento administrativo e a postulação judicial, 

transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional estabelecido no 

dispositivo suso mencionado de regência. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS As 

recentes decisões proferidas por este Juízo, determinando a implantação 

de benefícios pelo INSS, não têm sido acatadas. Portanto, a indiferença, o 

menosprezo e o descaso reiterado do Poder Executivo para com as 

decisões emanadas do Poder Judiciário quase beiram o desrespeito para 

com a garantia do livre exercício deste Poder, não valendo de nada a 

liberdade de ação quando ela não é atendida, observada e cumprida. 

Exatamente por isso, a imposição constitucional não se constitui como 

mera indicação, instrução ou opinião. Ao revés, é disposição dotada de 

alta densidade normativa, e por isso vinculante ao administrador público, o 

que a ensejar, inclusive, a sua excepcional exigibilidade pelo Poder 

Judiciário, de modo a afastar a omissão patológica do poder público e o 

perigoso fenômeno de desvalorização funcional da constituição escrita. 

Por todos estes fundamentos, o reiterado e constante desprestígio às 

decisões deste Foro constitui ato atentatório à dignidade da justiça, 

porquanto deixa de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e cria 

embaraço à sua efetivação, possibilitada a incidência da multa pessoal a 

todos aqueles que, DE QUALQUER FORMA PARTICIPEM DO PROCESSO, 

ainda que não seja parte, como é o caso do Gerente Executivo do INSS de 

Sinop, protagonista para que a decisão judicial seja cumprida, na na 

previsão do art. 77, inciso IV e § 2º, do NCPC: “Art. 77. Além de outros 

previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e 

de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: IV - 

cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou 

final, e não criar embaraços à sua efetivação; § 2o A violação ao disposto 

nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo 

o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, 

aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de 

acordo com a gravidade da conduta.” Assim, considerando-se que o valor 

da causa é irrisório em comparação ao porte da União, diante da manifesta 

gravidade do caso por veicular verbas alimentares e da repercussão 

negativa do descumprimento da decisão judicial, por abalar a credibilidade 

no funcionamento das instituições públicas, bem ainda pela indiferença, 

pelo menosprezo e o descaso reiterado do Poder Executivo para com as 

decisões emanadas do Poder Judiciário, fixo, desde já, multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, em 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do Estatuto 

Processual Civil, a ser CUSTEADA PELO GERENTE EXECUTIVO DO INSS 

DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação 

dos benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as 

vezes, multa que será exigível caso não cumprida a presente decisão 

judicial no prazo de 30 (trinta) dias, servindo a presente como 

ADVERTÊNCIA a que se refere o § 1º, do mesmo art. 77, do citado diploma 

legal. ADVIRTA-SE ao GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP de que o 

descumprimento da presente decisão poderá ser punida como ato 

atentatório à dignidade da justiça, na inteligência do § 1º, do art. 77, do 

NCPC, desde já fixada no importe de 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do mesmo 

Estatuto Processual Civil, sem prejuízo de eventuais sanções criminais 

(crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e 

processuais. Esclareça-se ao GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP e 

à Procuradoria Federal Especializada (INSS) do Estado de Mato Grosso 

que a multa fixada não se trata da corriqueira execução indireta por meio 

de multa civil diária, cabível somente às partes do processo, mas de multa 

por ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de incidir a 

terceiros por se tratar de sanção dirigida a qualquer pessoa que de 

qualquer forma participa do processo e deixa de cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais ou cria embaraços à sua efetivação, nos precisos 

termos do art. 77, “caput” e inciso IV, do NCPC. Não implantado o benefício 

de forma voluntária pelo INSS, incidente a multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça, não havendo recurso contra esta ou, havendo, 

julgado improcedente, deverá o GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, 

SR. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação dos 

benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, 

efetuar o pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ela ser 

parcelada em até 10 (dez) vezes iguais, mediante boletos a serem 

emitidos pelo sítio eletrônico desta Corte de Justiça, em benefício do fundo 

de Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS. Não sendo paga a multa no 

prazo fixado, deverá ela ser inscrita como dívida ativa do Estado de Mato 

Grosso, executada sob o rito da Lei 6.830/80 com destinação igualmente 

ao fundo retro mencionado (Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS), 

em obediência ao § 3º, do art. 77, do NCPC. Intime-se, PESSOALMENTE, 

em caráter de urgência, da presente decisão, o GERENTE EXECUTIVO DO 

INSS DE SINOP, SR. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela 

implantação dos benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem 

lhe fizer as vezes. No tocante à atualização dos valores atrasados, 

determino seja observado o precedente fixado pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE nº 870.947/SE, em sede de repercussão geral, ou seja, por 

se tratar de relação jurídica não-tributária, bem como o recente decisório 

do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG, em sede de 

recurso repetitivo, com atualização monetária pelo INPC (Sistema Jusprev II 

- Previdenciário I+TR(07/09)+INPC), em respeito ao princípio constitucional 

da isonomia, e juros moratórios na forma do 1º-F da Lei 9.494/97, na 

redação da Lei 11.960/09, ambos a contar do vencimento de cada 

prestação devida. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de Súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas), com fulcro nos §§ 2º e 3º, do 

art. 85, do NCPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; 

b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido. ADVIRTA-SE ao douto causídico da parte autora de que 

o cumprimento da sentença ou execução dela em índices e parâmetros 

diversos do acima estabelecido também será punido como ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, pois que deixa de cumprir com 

exatidão as decisões jurisdicionais e cria embaraço à sua efetivação, 

cabendo ao magistrado fixar multa de até 20% (vinte por cento) do valor 

causa, ou, se irrisório ou inestimável, de até 10 (dez) vezes o valor do 

salário mínimo, sem prejuízo de sanções criminais, civis e processuais, 

tudo na determinação do art. 77, inciso IV, §§§ 1º, 2º e 5º, do NCPC, 

servindo a presente como ADVERTÊNCIA a que se refere o § 1º, do 

mesmo art. 77, do citado diploma legal “Art. 77. Além de outros previstos 

neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: IV - cumprir com 

exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não 

criar embaraços à sua efetivação; § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, 

o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua 

conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 

2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. § 5o 

Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 

2o poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.” 

Deixo de condenar o polo passivo nas custas processuais, ante a isenção 

prevista no art. 8º, § 1º, da Lei 8.620/93 c.c. o art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/01 e o art. 460 da CNGC/TJMT. Deixo de remeter os autos 

para reexame necessário ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1.000 (um 

mil) salários-mínimos, art. 496, § 3º, inciso I, do NCPC. Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo Provimento nº 41/2016, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Expeça-se o 

necessário para o pagamento dos honorários periciais do médico perito. 
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Intime-se o médico perito a respeito desta decisão e para informar os 

dados bancários para levantamento dos honorários periciais no prazo de 

05 (cinco) dias, caso necessário. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 31 de 

maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000564-59.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MOYSES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000564-59.2017.8.11.0009 AUTOR: MOYSES DA 

SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

Processo: 1000564-59.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação previdenciária para concessão de auxílio-doença e conversão em 

aposentadoria por invalidez c.c. pedido de tutela antecipada proposta por 

MOYSES DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, sustentando, em breve síntese, possuir os requisitos legais e por 

isso requer a concessão do mencionado benefício na condição de 

segurado(a) obrigatório(a). Alega a parte autora ter pleiteado o 

auxílio-doença, que foi indeferido pela autarquia que a considerou capaz 

para o labor. Salienta ser auxiliar de produção, porém, em razão do 

problema de saúde que a acomete, encontra-se inválida para desenvolver 

seu trabalho. Com a inicial vieram os documentos de Num. 6041118 - Pág. 

1/2; Num. 6041101 - Pág. 1/2; Num. 6041083 - Pág. 1; Num. 6041067 - Pág. 

1; Num. 6041143 - Pág. 1; Num. 6041160 - Pág. 1/2; Num. 6041135 - Pág. 

1/3; Num. 6041212 - Pág. 1; Num. 6041204 - Pág. 1/5 e Num. 6041225 - 

Pág. 1. O pedido de antecipação de tutela foi deferido (Num. 6828656 - 

Pág. 1/7). O laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial e definitiva da 

parte requerente para exercício de suas atividades (Num. 9147638 - Pág. 

1/8). A parte autora informou que a tutela concedida não havia sido 

cumprida (Num. 9258685 - Pág. 1/2). Decisão determinando à autarquia 

implantar o benefício (Num. 10530859 - Pág. 1/2), devidamente 

comprovado no Num. 10786313 - Pág. 2. Devidamente citada, a 

autarquia-ré, em contestação, arguiu preliminar da prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. No mérito, 

alegou o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão 

do benefício pleiteado pela parte autora, impugnando, sobretudo, eventual 

incapacidade e preexistência da doença. Subsidiariamente, indicou 

possível data para início do benefício (Num. 11638804 - Pág. 1/7). 

Impugnação à contestação pela total procedência dos pedidos da exordial 

(Num. 11983731 - Pág. 1/4). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da preliminar A 

arguição da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91, não surte qualquer efeito, pois que o 

benefício foi indeferido em 04/04/2017 (Num. 6041225 - Pág. 1), sendo que 

a presente ação previdenciária foi proposta em 10/04/2017. Com isso, 

vê-se que, no interregno entre o indeferimento administrativo do benefício 

e a postulação judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional 

estabelecido no dispositivo suso mencionado de regência. II.2 - Da 

majoração dos honorários periciais Malgrado o esmero do trabalho pericial 

desenvolvido, não há como se acolher o pleito do ilustre Sr. Perito no Num. 

9147638 - Pág. 1. É que o Juízo já foi benevolente na fixação de seus 

honorários, fixados que foram em R$ 400,00 (quatrocentos reais) quando 

o máximo permitido pela Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal é de R$ 200,00 (duzentos reais), o que a impedir o intento. II.3 - Do 

mérito Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição 

e existência válida da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do 

mérito. Dispõem os arts. 25, inciso I, 42, §§ 1º e 2º, e 59 da Lei 8.213/91: 

“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido 

auxílio-doença ao segurado que se filar ao Regime Geral de Previdência 

Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Da análise dos 

dispositivos citados, pode-se concluir que são quatro os requisitos para a 

concessão dos benefícios por incapacidade laboral: a) A qualidade de 

segurado do requerente; b) O cumprimento da carência de 12 

contribuições mensais; c) A superveniência de moléstia incapacitante para 

o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e d) O 

caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença). No particular, a 

qualidade de segurada da parte demandante e o período de carência de 

12 contribuições mensais estão comprovados nos documentos 

apresentados na inicial e contestação, principalmente o extrato 

previdenciário CNIS (Num. 11638875 - Pág. 2), considerada a última 

contribuição em 30/11/2016, tendo ingressado com a ação em 10/04/2017, 

mantendo a qualidade de segurado(a) obrigatório(a), nos termos do art. 

15, inciso II, § 2º, da Lei 8.213/1991. De outro lado, a moléstia 

incapacitante está comprovada no laudo médico pericial de fls. 48/53, que 

concluiu ser a parte autora portadora de artrite de punho esquerdo e 

tornozelo direito (Artrite Reumatoide Seronegativa CID 10: M06.0), em fase 

evolutiva, concluindo pela incapacidade parcial e permanente para as 

atividades que anteriormente exercia (Num. 9147638 - Pág. 2/3). Ademais, 

o perito foi conclusivo ao afirmar que a incapacidade do autor “(...) é 

insusceptível de reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe 

garanta subsistência, portanto definitiva (...)” (Num. 9147638 - Pág. 7). 

Portanto, restaram demonstrados os requisitos para o gozo do benefício 

de aposentadoria por invalidez ora pleiteado. A data de início do benefício 

(DIB) corresponderá a 22/02/2018, data posterior à cessação do benefício 

(Num. 11638875 - Pág. 3), máxime porque, desde esta época, a parte 

autora se encontrava incapacitada para o trabalho, como constatado nos 

autos. Em razão da procedência, faz-se necessário o cumprimento 

imediato da tutela específica, diversamente do que ocorre no tocante à 

antecipação de tutela prevista no art. 300 do NCPC, independentemente de 

requerimento expresso por parte do segurado ou beneficiário. Essa 

imposição sustenta-se na eficácia mandamental dos provimentos 

fundados no art. 497 do NCPC. A determinação da implantação imediata do 

benefício contida na sentença consubstancia, tal como no mandado de 

segurança, uma ordem (à autarquia previdenciária) e decorre do pedido 

de tutela específica (ou seja, o de concessão do benefício) contido na 

petição inicial da ação, considerado, ademais, seu caráter alimentar. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, para a) CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por 

invalidez em favor de MOYSES DA SILVA, brasileiro(a), casado(a), 

profissional autônomo, portador(a) da CI/RG nº 2.191-683 SSP/PR e 

inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 276.462.979-68, no valor de 100% (cem 

por cento) do salário de benefício, nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91; 

b) DETERMINAR ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o 

cumprimento imediato da sentença, no que respeita apenas à implantação 

do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da 

sentença, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como 

data de início do benefício (DIB) em 22/02/2018, data posterior à cessação 

do benefício (Num. 11638875 - Pág. 3); c) REJEITAR a arguição preliminar 

da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da 
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Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, porquanto, no interregno entre o indeferimento administrativo e a 

postulação judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional 

estabelecido no dispositivo suso mencionado de regência. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS As recentes decisões proferidas por este Juízo, 

determinando a implantação de benefícios pelo INSS, não têm sido 

acatadas. Portanto, a indiferença, o menosprezo e o descaso reiterado do 

Poder Executivo para com as decisões emanadas do Poder Judiciário 

quase beiram o desrespeito para com a garantia do livre exercício deste 

Poder, não valendo de nada a liberdade de ação quando ela não é 

atendida, observada e cumprida. Exatamente por isso, a imposição 

constitucional não se constitui como mera indicação, instrução ou opinião. 

Ao revés, é disposição dotada de alta densidade normativa, e por isso 

vinculante ao administrador público, o que a ensejar, inclusive, a sua 

excepcional exigibilidade pelo Poder Judiciário, de modo a afastar a 

omissão patológica do poder público e o perigoso fenômeno de 

desvalorização funcional da constituição escrita. Por todos estes 

fundamentos, o reiterado e constante desprestígio às decisões deste Foro 

constitui ato atentatório à dignidade da justiça, porquanto deixa de cumprir 

com exatidão as decisões jurisdicionais e cria embaraço à sua efetivação, 

possibilitada a incidência da multa pessoal a todos aqueles que, DE 

QUALQUER FORMA PARTICIPEM DO PROCESSO, ainda que não seja 

parte, como é o caso do Gerente Executivo do INSS de Sinop, protagonista 

para que a decisão judicial seja cumprida, na na previsão do art. 77, inciso 

IV e § 2º, do NCPC: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo: IV - cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar 

embaraços à sua efetivação; § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e 

VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem 

prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao 

responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo 

com a gravidade da conduta.” Assim, considerando-se que o valor da 

causa é irrisório em comparação ao porte da União, diante da manifesta 

gravidade do caso por veicular verbas alimentares e da repercussão 

negativa do descumprimento da decisão judicial, por abalar a credibilidade 

no funcionamento das instituições públicas, bem ainda pela indiferença, 

pelo menosprezo e o descaso reiterado do Poder Executivo para com as 

decisões emanadas do Poder Judiciário, fixo, desde já, multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, em 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do Estatuto 

Processual Civil, a ser CUSTEADA PELO GERENTE EXECUTIVO DO INSS 

DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação 

dos benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as 

vezes, multa que será exigível caso não cumprida a presente decisão 

judicial no prazo de 30 (trinta) dias, servindo a presente como 

ADVERTÊNCIA a que se refere o § 1º, do mesmo art. 77, do citado diploma 

legal. ADVIRTA-SE ao GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP de que o 

descumprimento da presente decisão poderá ser punida como ato 

atentatório à dignidade da justiça, na inteligência do § 1º, do art. 77, do 

NCPC, desde já fixada no importe de 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do mesmo 

Estatuto Processual Civil, sem prejuízo de eventuais sanções criminais 

(crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e 

processuais. Esclareça-se ao GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP e 

à Procuradoria Federal Especializada (INSS) do Estado de Mato Grosso 

que a multa fixada não se trata da corriqueira execução indireta por meio 

de multa civil diária, cabível somente às partes do processo, mas de multa 

por ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de incidir a 

terceiros por se tratar de sanção dirigida a qualquer pessoa que de 

qualquer forma participa do processo e deixa de cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais ou cria embaraços à sua efetivação, nos precisos 

termos do art. 77, “caput” e inciso IV, do NCPC. Intime-se, 

PESSOALMENTE, em caráter de urgência, da presente decisão, o 

GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, 

responsável pela implantação dos benefícios desta região norte de Mato 

Grosso, ou quem lhe fizer as vezes. No tocante à atualização dos valores 

atrasados, determino seja observado o precedente fixado pelo Supremo 

Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE, em sede de repercussão geral, ou 

seja, por se tratar de relação jurídica não-tributária, bem como o recente 

decisório do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG, em sede 

de recurso repetitivo, com atualização monetária pelo INPC (Sistema 

Jusprev II - Previdenciário I+TR(07/09)+INPC), em respeito ao princípio 

constitucional da isonomia, e juros moratórios na forma do 1º-F da Lei 

9.494/97, na redação da Lei 11.960/09, ambos a contar do vencimento de 

cada prestação devida. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de Súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas), com 

fulcro nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do NCPC, pois que: a) regular a natureza 

e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) 

bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) 

baixa exigência temporal do serviço fornecido. ADVIRTA-SE ao douto 

causídico da parte autora de que o cumprimento da sentença ou execução 

dela em índices e parâmetros diversos do acima estabelecido também será 

punido como ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, pois que 

deixa de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e cria embaraço 

à sua efetivação, cabendo ao magistrado fixar multa de até 20% (vinte por 

cento) do valor causa, ou, se irrisório ou inestimável, de até 10 (dez) 

vezes o valor do salário mínimo, sem prejuízo de sanções criminais, civis e 

processuais, tudo na determinação do art. 77, inciso IV, §§§ 1º, 2º e 5º, 

do NCPC, servindo a presente como ADVERTÊNCIA a que se refere o § 

1º, do mesmo art. 77, do citado diploma legal “Art. 77. Além de outros 

previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e 

de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: IV - 

cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou 

final, e não criar embaraços à sua efetivação; § 1o Nas hipóteses dos 

incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no 

caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à 

dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI 

constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem 

prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao 

responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo 

com a gravidade da conduta. § 5o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa prevista no § 2o poderá ser fixada em até 10 (dez) 

vezes o valor do salário-mínimo.” Deixo de condenar o polo passivo nas 

custas processuais, ante a isenção prevista no art. 8º, § 1º, da Lei 

8.620/93 c.c. o art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/01 e o art. 460 da 

CNGC/TJMT. Deixo de remeter os autos para reexame necessário ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 1.000 (um mil) salários-mínimos, art. 

496, § 3º, inciso I, do NCPC. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento nº 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Expeça-se o necessário para o 

pagamento dos honorários periciais do médico perito. Intime-se o médico 

perito a respeito desta decisão e para informar os dados bancários para 

levantamento dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, caso 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 31 de maio de 

2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000265-19.2016.8.11.0009 AUTOR: VINICIUS 

JULIANO ARANDA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

SENTENÇA Processo: 1000265-19.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-doença c.c. 

pedido de tutela antecipada proposta por VINICIUS JULIANO ARANDA 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, sustentando, 

em breve síntese, possuir os requisitos legais e por isso requer a 
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concessão do mencionado benefício na condição de segurado(a) 

obrigatório(a). Alega a parte autora ter pleiteado o auxílio-doença, que foi 

indeferido pela autarquia que a considerou capaz para o labor. Salienta 

ser repositor de supermercado, porém, em razão do problema de saúde 

que a acomete, encontra-se inválida para desenvolver seu trabalho. Com 

a inicial vieram os documentos de Num. 3300302 - Pág. 1/2; Num. 3300309 

- Pág. 1; Num. 3300323 - Pág. 1; Num. 3300336 - Pág. 1; Num. 3300344 - 

Pág. 1; Num. 3300350 - Pág. 1; Num. 3300359 - Pág. 1; Num. 3300364 - 

Pág. 1 e Num. 3300376 - Pág. 1/2. O pedido de antecipação de tutela foi 

indeferido (Num. 3648820 - Pág. 1/7). O laudo pericial concluiu pela 

incapacidade parcial e temporária da parte autora para exercício de suas 

atividades laborais (Num. 6870062 - Pág. 1/5). Devidamente citada, a 

autarquia-ré, em contestação, arguiu preliminar da prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. No mérito, 

alegou o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão 

do benefício pleiteado pela parte autora, impugnando, sobretudo, eventual 

incapacidade e preexistência da doença. Subsidiariamente, indicou 

possível data para início do benefício (Num. 9023324 - Pág. 1/7). 

Impugnação à contestação pela total procedência dos pedidos da exordial 

(Num. 9491350 - Pág. 1/3). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da preliminar A 

arguição da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91, não surte qualquer efeito, pois que o 

benefício foi indeferido em 22/08/2016 (Num. 3300350 - Pág. 1), sendo que 

a presente ação previdenciária foi proposta em 28/10/2016. Com isso, 

vê-se que, no interregno entre o indeferimento administrativo do benefício 

e a postulação judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional 

estabelecido no dispositivo suso mencionado de regência. II.2 - Da 

majoração dos honorários periciais Malgrado o esmero do trabalho pericial 

desenvolvido, não há como se acolher o pleito do ilustre Sr. Perito no Num. 

6870062 - Pág. 1. É que o Juízo já foi benevolente na fixação de seus 

honorários, fixados que foram em R$ 400,00 (quatrocentos reais) quando 

o máximo permitido pela Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal é de R$ 200,00 (duzentos reais), o que a impedir o intento. II.3 - Do 

mérito Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição 

e existência válida da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do 

mérito. Dispõem os arts. 25, inciso I, e 59 da Lei 8.213/91: “Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais; Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filar 

ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão 

invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão”. Da análise dos dispositivos citados, conclui-se que são quatro os 

requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade laboral: a) A 

qualidade de segurado do requerente; b) O cumprimento da carência de 

12 contribuições mensais; c) A superveniência de moléstia incapacitante 

para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e 

d) O caráter temporário da incapacidade. No particular, a qualidade de 

segurada da parte demandante, como contribuinte individual, e o período 

de carência de 12 contribuições mensais estão comprovados nos 

documentos apresentados na inicial e contestação, principalmente o 

extrato previdenciário CNIS de Num. 9023330 - Pág. 2, considerada a 

última contribuição em 06/2017, tendo ingressado com a ação em 

28/10/2016, mantendo a qualidade de segurado obrigatório, nos termos do 

art. 15, inciso II, § 2º, da Lei 8.213/1991. De outro lado, a moléstia 

incapacitante está provada no laudo médico pericial de fls. 42/46, que 

concluiu ser ela parcial e temporária (Num. 6870062 - Pág. 5). Daí porque 

faz jus à concessão do benefício auxílio-doença, nos termos do art. 59, 

“caput”, da Lei 8.213/91. O laudo asseverou que a autora é portadora de 

sequela de procedimento em região de punho direito, estando incapacitada 

parcial e temporariamente para as suas atividades habituais (Num. 

6870062 - Pág. 5). Quanto à reabilitação, o perito informou ser possível 

(Num. 6870062 - Pág. 4), indicou que a incapacidade do autor tem prazo 

estimado de 06 meses (quesito da parte ré n.º 15) . Como visto, a parte 

autora faz jus ao benefício auxílio-doença, impossibilitada que está para o 

labor apenas temporariamente com possibilidade de reabilitação para 

atividades leves. A data de início do benefício (DIB) corresponderá a 

14/07/2016, data do requerimento administrativo (Num. 3300350 - Pág. 1), 

máxime porque, desde esta época, a parte autora se encontrava 

incapacitada para o trabalho, vigendo até 26/09/2016, data de sua 

recuperação (Num. 3300376 - Pág. 2), nos termos do art. 60, §§ 1º e 8º, 

da Lei 8.213/91. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS a conceder 

auxílio-doença a VINICIUS JULIANO ARANDA, brasileiro(a), solteiro(a), 

repositor de supermercado, portador(a) da CI/RG nº 2762944-9 SSP/MT e 

inscrita no CPF/MF sob o nº 063.528.701-39, dentre os(as) 

beneficiados(as) pelo auxílio-doença, efetuando-lhe o pagamento mensal 

no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, com 

data de início do benefício (DIB) de 14/07/2016, data do requerimento 

administrativo (Num. 3300350 - Pág. 1), até 26/09/2016, data de sua 

recuperação (Num. 3300376 - Pág. 2), nos termos do art. 60, §§ 1º e 8º, 

da Lei 8.213/91, tudo com fulcro nos arts. 25, inciso I, 59, “caput” e 61 da 

Lei 8.213/91; b) REJEITAR a arguição preliminar da prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada 

pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no 

interregno entre o indeferimento administrativo e a postulação judicial, 

transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional estabelecido no 

dispositivo suso mencionado de regência. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS No 

tocante à atualização dos valores atrasados, determino seja observado o 

precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE, em 

sede de repercussão geral, ou seja, por se tratar de relação jurídica 

não-tributária, bem como o recente decisório do Superior Tribunal de 

Justiça no REsp 1.495.146/MG, em sede de recurso repetitivo, com 

atualização monetária pelo INPC (Sistema Jusprev II - Previdenciário 

I+TR(07/09)+INPC), em respeito ao princípio constitucional da isonomia, e 

juros moratórios na forma do 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 

11.960/09, ambos a contar do vencimento de cada prestação devida. Fixo 

os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas 

até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária 

do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de Súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas), com fulcro nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do NCPC, 

pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o 

lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o 

trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço 

fornecido. Deixo de condenar o polo passivo nas custas processuais, 

ante a isenção prevista no art. 8º, § 1º, da Lei 8.620/93 c.c. o art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/01 e o art. 460 da CNGC/TJMT. Deixo de 

remeter os autos para reexame necessário ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 1.000 (um mil) salários-mínimos, art. 496, § 3º, inciso I, do NCPC. 

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo Provimento nº 

41/2016, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 

Expeça-se o necessário para o pagamento dos honorários periciais do 

médico perito. Intime-se o médico perito a respeito desta decisão e para 

informar os dados bancários para levantamento dos honorários periciais 

no prazo de 05 (cinco) dias, caso necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. 

Colíder, 02 de junho de 2018.
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ELIZABETE RIBEIRO SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL SENTENÇA Processo: 1000323-85.2017.8.11.0009 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação previdenciária para 

restabelecimento de auxílio-doença com pedido cumulativo e subsidiário de 

aposentadoria por invalidez e tutela antecipada proposta por ELIZABETE 

RIBEIRO DE SOUZA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega a parte 

autora ter pleiteado o benefício auxílio-doença, que foi indeferido pela 

autarquia federal que a considerou capaz para o labor. Salienta ser do lar, 

porém, em razão do problema de saúde que o acomete, encontra-se 

inválido(a) para desenvolver seu trabalho. Com a inicial vieram os 

documentos de Num. 4975005 - Pág. 1/2; Num. 4976982 - Pág. 1/2; Num. 

4976990 - Pág. 1/3; Num. 4976992 - Pág. 1/3; Num. 4976991 - Pág. 1/2; 

Num. 4976994 - Pág. 1/2 e Num. 4976993 - Pág. 1/3. A tutela de urgência 

foi indeferida (Num. 5481582 - Pág. 1/5). O laudo pericial concluiu pela 

incapacidade parcial e temporária da autora para exercício de suas 

atividades (Num. 8819990 - Pág. 1/11). A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial (Num. 9194018 - Pág. 1/6). Devidamente citada, a 

autarquia-ré, em contestação, arguiu preliminar da prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. No mérito, 

alegou o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão 

do benefício pleiteado pela parte autora, impugnando, sobretudo, eventual 

incapacidade e preexistência da doença. Subsidiariamente, indicou 

possível data para início do benefício (Num. 9733847 - Pág. 1/7). 

Impugnação à contestação pela total procedência dos pedidos da exordial 

(Num. 9974097 - Pág. 1/5). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da preliminar A 

arguição da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91, não surte qualquer efeito, pois que o 

benefício foi indeferido em 03/10/2016 (Num. 4976993 - Pág. 2), sendo a 

presente ação previdenciária proposta em 03/03/2017. Com isso, vê-se 

que, no interregno entre a cessação do benefício e a postulação judicial, 

transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional estabelecido no 

dispositivo suso mencionado de regência. II.2 - Do mérito Presentes as 

condições da ação e os pressupostos de constituição e existência válida 

da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do mérito. Dispõem os 

arts. 25, inciso I, 42, §§ 1º e 2º, e 59 da Lei 8.213/91: “Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais; Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

fiilar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido 

auxílio-doença ao segurado que se filar ao Regime Geral de Previdência 

Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Da análise dos 

dispositivos citados, pode-se concluir que são quatro os requisitos para a 

concessão dos benefícios por incapacidade laboral: a) A qualidade de 

segurado da parte requerente; b) O cumprimento da carência de 12 

contribuições mensais; c) A superveniência de moléstia incapacitante para 

o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e d) O 

caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença). No particular, 

quanto à incapacidade, a parte autora faria jus ao benefício 

auxílio-doença, pois o perito foi conclusivo ao informar que a incapacidade 

é parcial e temporária (Num. 8819990 - Pág. 3). Porém, a qualidade de 

segurada da parte demandante e o período de carência de 12 

contribuições mensais não estão comprovados nos documentos 

apresentados na inicial. De acordo com o CNIS de Num. 9733861 - Pág. 2, 

considerando a última contribuição em 12/2015, a parte autora perdeu a 

qualidade de segurada, pois ingressou com a ação apenas em 

03/03/2017, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei 8.213/1991. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeitada a preliminar arguida pela parte ré, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, por ausência do preenchimento dos pressupostos para a 

aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, 

levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça (fls. 53/55), 

tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de 

que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado 

esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC. Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se 

de remeter os autos à instância superior para o reexame necessário (art. 

496, inciso I, do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 03 de 

junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000803-97.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WAGNER DAMIAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000803-97.2016.8.11.0009 AUTOR: JOSE 

WAGNER DAMIAO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

SENTENÇA Processo: 1000803-97.2016.8.11.0009 Vistos em mutirão. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação previdenciária para concessão de 

auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez c.c. pedido de 

tutela antecipada proposta por JOSE WAGNER DAMIÃO contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, sustentando, em 

breve síntese, possuir os requisitos legais e por isso requer a concessão 

do mencionado benefício na condição de segurado(a) obrigatório(a). 

Alega a parte autora ter pleiteado o auxílio-doença, que foi deferido por 

curto lapso e após cessado pela autarquia que a considerou capaz para o 

labor. Salienta ser motorista, porém, em razão do problema de saúde que a 

acomete, encontra-se inválida para desenvolver seu trabalho. Com a inicial 

vieram os documentos de Num. 4363328 - Pág. 1/2; Num. 4363330 - Pág. 

1; Num. 4363333 - Pág. 1; Num. 4363342 - Pág. 1; Num. 4363353 - Pág. 1; 

Num. 4363356 - Pág. 1; Num. 4363359 - Pág. 1/3; Num. 4363362 - Pág. 1; 

Num. 4363366 - Pág. 1; Num. 4363369 - Pág. 1; Num. 4363375 - Pág. 1 e 

Num. 4368851 - Pág. 1/2. O pedido de antecipação de tutela foi deferido 

(Num. 4487751 - Pág. 1/7). O laudo pericial concluiu pela incapacidade 

total e definitiva da parte requerente para exercício de suas atividades 

(Num. 6870164 - Pág. 1/5). A parte autora informou o descumprimento da 

liminar (Num. 8781801 - Pág. 1/3). Devidamente citada, a autarquia-ré, em 

contestação, arguiu a prejudicial da prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma 

do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. No mérito, alegou o não 

preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício 

pleiteado pela parte autora, impugnando, sobretudo, eventual incapacidade 

e preexistência da doença. Subsidiariamente, indicou possível data para 
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início do benefício (Num. 9023406 - Pág. 1/7). Impugnação à contestação 

pela total procedência dos pedidos da exordial (Num. 9485280 - Pág. 1/4). 

Decisão determinando a reimplantação do benefício (Num. 9477073 - Pág. 

1/2). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da prejudicial A arguição da prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 

8.213/91, não surte qualquer efeito, pois que o benefício foi cessado em 

21/09/2016 (Num. 4363375 - Pág. 1), sendo que a presente ação 

previdenciária foi proposta em 08/12/2016. Com isso, vê-se que, no 

interregno entre o indeferimento administrativo do benefício e a postulação 

judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional estabelecido 

no dispositivo suso mencionado de regência. II.2 - Da majoração dos 

honorários periciais Malgrado o esmero do trabalho pericial desenvolvido, 

não há como se acolher o pleito do ilustre Sr. Perito no Num. 6870164 - 

Pág. 1. É que o Juízo já foi benevolente na fixação de seus honorários, 

fixados que foram em R$ 400,00 (quatrocentos reais) quando o máximo 

permitido pela Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal é de 

R$ 200,00 (duzentos reais), o que a impedir o intento. II.3 - Do mérito 

Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e 

existência válida da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do 

mérito. Dispõem os arts. 25, inciso I, 42, §§ 1º e 2º, e 59 da Lei 8.213/91: 

“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido 

auxílio-doença ao segurado que se filar ao Regime Geral de Previdência 

Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Da análise dos 

dispositivos citados, pode-se concluir que são quatro os requisitos para a 

concessão dos benefícios por incapacidade laboral: a) A qualidade de 

segurado do requerente; b) O cumprimento da carência de 12 

contribuições mensais; c) A superveniência de moléstia incapacitante para 

o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e d) O 

caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença). No particular, a 

qualidade de segurada da parte demandante e o período de carência de 

12 contribuições mensais estão comprovados nos documentos 

apresentados na inicial e contestação, principalmente o extrato 

previdenciário CNIS (Num. 9023397 - Pág. 2), considerada a última 

contribuição em 02/2015, e que recebeu o benefício de 21/01/2015 a 

30/04/2015 e 15/06/2016 a 26/10/2016, comprovou que na data do 

requerimento administrativo possuía qualidade de segurado(a) 

obrigatório(a), nos termos do art. 15, inciso II, § 2º, da Lei 8.213/1991. De 

outro lado, malgrado a moléstia incapacitante esteja demonstrada no laudo 

médico pericial de Num. 6870164 - Pág. 1/5, verifica-se que a parte autora 

POSSUI CAPACIDADE LABORATIVA RESIDUAL, consoante resposta ao 

quesito 16 do INSS (Num. 6870164 - Pág. 4) E a possibilidade de 

reabilitação da parte autora para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência é potencializada pela juventude, pois que, por ocasião do 

exame pericial, tinha apenas 43 (quarenta e três) anos de idade. Ademais, 

com o máximo respeito às conclusões contidas no laudo pericial, tais 

enfermidades são passíveis de reabilitação, a espondilose degenerativa 

lombar possui diversos tratamentos a depender do grau, os mais graves 

mediante intervenção cirúrgica (artrodese) e tratamento multidisciplinar, e 

os menos graves mediante administração de medicamentos para combater 

o processo inflamatório e alívio das dores, sessões de fisioterapia e de 

reeducação postural global (RPG). Por estes motivos, reduzo os 

honorários do médico perito a R$ 100,00 (cem reais), na licença dos arts. 

465 § 5º e 479 do NCPC: “§ 5o Quando a perícia for inconclusiva ou 

deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para 

o trabalho.” “Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o 

disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a 

considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em 

conta o método utilizado pelo perito.” Portanto, restaram demonstrados os 

requisitos unicamente para o gozo do benefício de auxílio-doença. A data 

de início do benefício (DIB) corresponderá a 22/09/2016, data posterior à 

cessação do benefício (Num. 4363375 - Pág. 1), máxime porque, desde 

esta época, a parte autora se encontrava incapacitada para o trabalho, 

como constatado nos autos. Em razão da parcial procedência, faz-se 

necessário o cumprimento imediato da tutela específica, diversamente do 

que ocorre no tocante à antecipação de tutela prevista no art. 300 do 

NCPC, independentemente de requerimento expresso por parte do 

segurado ou beneficiário. Essa imposição sustenta-se na eficácia 

mandamental dos provimentos fundados no art. 497 do NCPC. A 

determinação da implantação imediata do benefício contida na sentença 

consubstancia, tal como no mandado de segurança, uma ordem (à 

autarquia previdenciária) e decorre do pedido de tutela específica (ou 

seja, o de concessão do benefício) contido na petição inicial da ação, 

considerado, ademais, seu caráter alimentar. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, para a) CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS a conceder auxílio-doença em 

favor de JOSE WAGNER DAMIÃO, brasileiro(a), casado(a), motorista, 

portador(a) da CI/RG nº 1029036-2 SSP/MT e inscrito(a) no CPF/MF sob o 

nº 861.965.531-00, dentre os(as) beneficiados(as) pelo auxílio-doença, 

efetuando-lhe o pagamento mensal no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário-de-benefício, a partir da intimação desta decisão e sem 

estimativa de duração do benefício, diante da manifesta impossibilidade de 

cálculo, na forma do § 8º, do art. 60, da Lei 8.213/91, considerada a 

condição peculiar de incapacidade temporária para o trabalho, o que a 

atrair o prazo de vigência de 120 (cento e vinte) dias previsto no § 9º do 

aludido dispositivo legal, admitida a prorrogação mediante requerimento 

perante o INSS, sob pena de pagamento de multa de R$ 9.540,00 (nove 

mil, quinhentos e quarenta reais), a ser CUSTEADA PELO GERENTE 

EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, 

responsável pela implantação dos benefícios desta região norte de Mato 

Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, tudo com fulcro nos arts. 25, inciso I, 

59, “caput” e 61 da Lei 8.213/91; b) DETERMINAR ao INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato da 

sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser feita 

em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme art. 1.288, 

§ 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício (DIB) 

em 22/09/2016, data posterior à cessação do benefício (Num. 4363375 - 

Pág. 1); c) REJEITAR a arguição prejudicial da prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no 

interregno entre o indeferimento administrativo e a postulação judicial, 

transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional estabelecido no 

dispositivo suso mencionado de regência. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS As 

recentes decisões proferidas por este Juízo, determinando a implantação 

de benefícios pelo INSS, não têm sido acatadas. Portanto, a indiferença, o 

menosprezo e o descaso reiterado do Poder Executivo para com as 

decisões emanadas do Poder Judiciário quase beiram o desrespeito para 

com a garantia do livre exercício deste Poder, não valendo de nada a 

liberdade de ação quando ela não é atendida, observada e cumprida. 

Exatamente por isso, a imposição constitucional não se constitui como 

mera indicação, instrução ou opinião. Ao revés, é disposição dotada de 

alta densidade normativa, e por isso vinculante ao administrador público, o 

que a ensejar, inclusive, a sua excepcional exigibilidade pelo Poder 

Judiciário, de modo a afastar a omissão patológica do poder público e o 

perigoso fenômeno de desvalorização funcional da constituição escrita. 

Por todos estes fundamentos, o reiterado e constante desprestígio às 

decisões deste Foro constitui ato atentatório à dignidade da justiça, 

porquanto deixa de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e cria 

embaraço à sua efetivação, possibilitada a incidência da multa pessoal a 
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todos aqueles que, DE QUALQUER FORMA PARTICIPEM DO PROCESSO, 

ainda que não seja parte, como é o caso do Gerente Executivo do INSS de 

Sinop, protagonista para que a decisão judicial seja cumprida, na na 

previsão do art. 77, inciso IV e § 2º, do NCPC: “Art. 77. Além de outros 

previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e 

de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: IV - 

cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou 

final, e não criar embaraços à sua efetivação; § 2o A violação ao disposto 

nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo 

o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, 

aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de 

acordo com a gravidade da conduta.” Assim, considerando-se que o valor 

da causa é irrisório em comparação ao porte da União, diante da manifesta 

gravidade do caso por veicular verbas alimentares e da repercussão 

negativa do descumprimento da decisão judicial, por abalar a credibilidade 

no funcionamento das instituições públicas, bem ainda pela indiferença, 

pelo menosprezo e o descaso reiterado do Poder Executivo para com as 

decisões emanadas do Poder Judiciário, fixo, desde já, multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, em 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do Estatuto 

Processual Civil, a ser CUSTEADA PELO GERENTE EXECUTIVO DO INSS 

DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação 

dos benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as 

vezes, multa que será exigível caso não cumprida a presente decisão 

judicial no prazo de 30 (trinta) dias, servindo a presente como 

ADVERTÊNCIA a que se refere o § 1º, do mesmo art. 77, do citado diploma 

legal. ADVIRTA-SE ao GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP de que o 

descumprimento da presente decisão poderá ser punida como ato 

atentatório à dignidade da justiça, na inteligência do § 1º, do art. 77, do 

NCPC, desde já fixada no importe de 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do mesmo 

Estatuto Processual Civil, sem prejuízo de eventuais sanções criminais 

(crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e 

processuais. Esclareça-se ao GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP e 

à Procuradoria Federal Especializada (INSS) do Estado de Mato Grosso 

que a multa fixada não se trata da corriqueira execução indireta por meio 

de multa civil diária, cabível somente às partes do processo, mas de multa 

por ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de incidir a 

terceiros por se tratar de sanção dirigida a qualquer pessoa que de 

qualquer forma participa do processo e deixa de cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais ou cria embaraços à sua efetivação, nos precisos 

termos do art. 77, “caput” e inciso IV, do NCPC. Não implantado o benefício 

de forma voluntária pelo INSS, incidente a multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça, não havendo recurso contra esta ou, havendo, 

julgado improcedente, deverá o GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, 

SR. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação dos 

benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, 

efetuar o pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ela ser 

parcelada em até 10 (dez) vezes iguais, mediante boletos a serem 

emitidos pelo sítio eletrônico desta Corte de Justiça, em benefício do fundo 

de Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS. Não sendo paga a multa no 

prazo fixado, deverá ela ser inscrita como dívida ativa do Estado de Mato 

Grosso, executada sob o rito da Lei 6.830/80 com destinação igualmente 

ao fundo retro mencionado (Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS), 

em obediência ao § 3º, do art. 77, do NCPC. Intime-se, PESSOALMENTE, 

em caráter de urgência, da presente decisão, o GERENTE EXECUTIVO DO 

INSS DE SINOP, SR. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela 

implantação dos benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem 

lhe fizer as vezes. No tocante à atualização dos valores atrasados, 

determino seja observado o precedente fixado pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE nº 870.947/SE, em sede de repercussão geral, ou seja, por 

se tratar de relação jurídica não-tributária, bem como o recente decisório 

do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG, em sede de 

recurso repetitivo, com atualização monetária pelo INPC (Sistema Jusprev II 

- Previdenciário I+TR(07/09)+INPC), em respeito ao princípio constitucional 

da isonomia, e juros moratórios na forma do 1º-F da Lei 9.494/97, na 

redação da Lei 11.960/09, ambos a contar do vencimento de cada 

prestação devida. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de Súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas), com fulcro nos §§ 2º e 3º, do 

art. 85, do NCPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; 

b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido. ADVIRTA-SE ao douto causídico da parte autora de que 

o cumprimento da sentença ou execução dela em índices e parâmetros 

diversos do acima estabelecido também será punido como ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, pois que deixa de cumprir com 

exatidão as decisões jurisdicionais e cria embaraço à sua efetivação, 

cabendo ao magistrado fixar multa de até 20% (vinte por cento) do valor 

causa, ou, se irrisório ou inestimável, de até 10 (dez) vezes o valor do 

salário mínimo, sem prejuízo de sanções criminais, civis e processuais, 

tudo na determinação do art. 77, inciso IV, §§§ 1º, 2º e 5º, do NCPC, 

servindo a presente como ADVERTÊNCIA a que se refere o § 1º, do 

mesmo art. 77, do citado diploma legal “Art. 77. Além de outros previstos 

neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: IV - cumprir com 

exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não 

criar embaraços à sua efetivação; § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, 

o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua 

conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 

2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. § 5o 

Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 

2o poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.” 

Deixo de condenar o polo passivo nas custas processuais, ante a isenção 

prevista no art. 8º, § 1º, da Lei 8.620/93 c.c. o art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/01 e o art. 460 da CNGC/TJMT. Deixo de remeter os autos 

para reexame necessário ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1.000 (um 

mil) salários-mínimos, art. 496, § 3º, inciso I, do NCPC. Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo Provimento nº 41/2016, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Expeça-se o 

necessário para o pagamento dos honorários periciais do médico perito. 

Intime-se o médico perito a respeito desta decisão e para informar os 

dados bancários para levantamento dos honorários periciais no prazo de 

05 (cinco) dias, caso necessário. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 03 de 

junho de 2018, em regime de mutirão processual.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000376-66.2017.8.11.0009 AUTOR: 

MARCOS PLACIDO JACOVOZZI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos em mutirão. I - RELATÓRIO Trata-se de ação previdenciária 

para a concessão de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por 

invalidez c.c. pedido de tutela antecipada proposta por MARCOS PLACIDO 

JACOVOZZI contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega a parte autora ter 

pleiteado o benefício auxílio-doença, que foi indeferido pela autarquia 

federal, que a considerou capaz para o labor. Salienta ser motorista, 

porém, em razão do problema de saúde que a acomete, encontra-se 

inválida para desenvolver seu trabalho. A tutela de urgência foi indeferida 

às págs. 1/10, id. 5556959. O laudo pericial concluiu pela inexistência de 

incapacidade da autora para exercício de suas atividades (págs. 01/09, id. 

8819972). Manifestação da parte autora acerca do laudo pericial às págs. 

1/09, id. 8819972. Devidamente citada, a autarquia-ré, em contestação, 

arguiu prejudicial da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 
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quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. No mérito, alegou o não preenchimento 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado pela 

parte autora, impugnando, sobretudo, eventual incapacidade e 

preexistência da doença. Subsidiariamente, indicou possível data para 

início do benefício (págs. 1/07, id. 9818764). Impugnação à contestação 

pela total procedência dos pedidos da exordial (págs. 01/06, id. 

10242796). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da prejudicial A arguição da 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da 

Lei 8.213/91, não surte qualquer efeito, pois que o benefício foi cessado 

em 14/02/2017 (pág. 03, id. 9818776), sendo que a presente ação 

previdenciária foi proposta em 13/03/2017. Com isso, vê-se que, no 

interregno entre a cessação do benefício e a postulação judicial, 

transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional estabelecido no 

dispositivo suso mencionado de regência. II.2 - Do mérito Presentes as 

condições da ação e os pressupostos de constituição e existência válida 

da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do mérito. Dispõem os 

arts. 25, inciso I, 42, §§ 1º e 2º, e 59 da Lei 8.213/91: “Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais; Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido 

auxílio-doença ao segurado que se filar ao Regime Geral de Previdência 

Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Da análise dos 

dispositivos citados, pode-se concluir que são quatro os requisitos para a 

concessão dos benefícios por incapacidade laboral: a) A qualidade de 

segurado da parte requerente; b) O cumprimento da carência de 12 

contribuições mensais; c) A superveniência de moléstia incapacitante para 

o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e d) O 

caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença). No particular, a 

qualidade de segurado da parte demandante e o período de carência de 

12 contribuições mensais estão comprovados nos documentos 

apresentados, conforme extrato previdenciário CNIS (p. 02, id. 9818776), 

considerada a última contribuição em 12/2016, tendo ingressado com a 

ação em 13/03/2017, mantendo a qualidade de segurado obrigatório, nos 

termos do art. 15, inciso II, da Lei 8.213/1991. Porém, quanto à 

incapacidade, a parte autora não faz jus tanto ao auxílio-doença quanto à 

aposentadoria por invalidez, pois que a digna médica perita foi precisa ao 

indicar que não há incapacidade, estando ela reabilitada conforme as 

respostas aos quesitos: “Não apresenta incapacidade para realizar o 

trabalho habitual como motorista de carro de som” (sic). III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, rejeitada a prejudicial, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por ausência do 

preenchimento dos pressupostos para a aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na 

determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, levando em 

consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do NCPC). 

Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser 

executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a 

ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Não 

havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se de remeter os 

autos à instância superior para o reexame necessário (art. 496, inciso I, 

do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo 

Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário para o 

pagamento dos honorários periciais do médico perito. Intime-se o médico 

perito a respeito desta decisão e para informar os dados bancários para 

levantamento dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, caso 

necessário. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 03 de junho de 2018, em regime de mutirão 

processual.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000138-81.2016.8.11.0009 AUTOR: 

MARIA SANCHES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos em mutirão. I - RELATÓRIO Trata-se de ação previdenciária 

para a concessão de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por 

invalidez c.c. pedido de tutela antecipada proposta por MARIA SANCHES 

DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega a parte autora ter 

pleiteado o benefício auxílio-doença, que foi indeferido pela autarquia 

federal, que a considerou capaz para o labor. Salienta ser profissional 

autônoma em serviços domésticos, porém, em razão do problema de 

saúde que a acomete, encontra-se inválida para desenvolver seu 

trabalho. A tutela de urgência foi indeferida às págs. 1/09, id. 3245708. O 

laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade da autora para 

exercício de suas atividades págs. 01/09, id. 8819977. Devidamente 

citada, a autarquia-ré deixou de apresentar contestação (pág. 1, id. 

10137193). A parte autora manifestou-se à pág. 01, id. 10273263. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da revelia Devidamente citada (pág. 1, id. 

10137193), a parte requerida deixou de apresentar contestação, razão 

pelo qual DECRETO-LHE A REVELIA, consoante o art. 344 do NCPC. 

Contudo, deixo de aplicar os seus efeitos por versar o litígio sobre direito 

indisponível, na dicção do art. 345, inciso II, do NCPC. II.2 - Do mérito 

Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e 

existência válida da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do 

mérito. Dispõem os arts. 25, inciso I, 42, §§ 1º e 2º, e 59 da Lei 8.213/91: 

“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 
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for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido 

auxílio-doença ao segurado que se filar ao Regime Geral de Previdência 

Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Da análise dos 

dispositivos citados, pode-se concluir que são quatro os requisitos para a 

concessão dos benefícios por incapacidade laboral: a) A qualidade de 

segurado da parte requerente; b) O cumprimento da carência de 12 

contribuições mensais; c) A superveniência de moléstia incapacitante para 

o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e d) O 

caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença). No particular, a 

qualidade de segurada da parte demandante e o período de carência de 

12 contribuições mensais estão comprovados nos documentos 

apresentados, conforme extrato previdenciário CNIS (p. 01, id. 3240739), 

considerada a última contribuição em 31/01/2016, tendo ingressado com a 

ação em 20/10/2016, mantendo a qualidade de segurada obrigatória, nos 

termos do art. 15, inciso II, da Lei 8.213/1991. Porém, quanto à 

incapacidade, a parte autora não faz jus tanto ao auxílio-doença quanto à 

aposentadoria por invalidez, pois que a digna médica perita foi precisa ao 

indicar que não há incapacidade, estando ela reabilitada conforme as 

várias respostas aos quesitos: “Não apresenta incapacidade para 

trabalhar. ” (sic). III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por ausência 

do preenchimento dos pressupostos para a aposentadoria por invalidez 

ou auxílio-doença. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na 

determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, levando em 

consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do NCPC). 

Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça (fls. 35/36), tais valores 

ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC. Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se de 

remeter os autos à instância superior para o reexame necessário (art. 

496, inciso I, do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário para o pagamento dos honorários periciais do médico perito. 

Intime-se o médico perito a respeito desta decisão e para informar os 

dados bancários para levantamento dos honorários periciais no prazo de 

05 (cinco) dias, caso necessário. Transitada em julgado a sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 03 de junho de 

2018, em regime de mutirão processual.

2ª Vara

Edital

EDITAL - PRAZO 20 DIAS- Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NEIDE DE 

OLIVEIRA DA SILVA, Cpf: 92346898104, Rg: 1378341-6, Filiação: Serafim 

Pereira da Silva e de Ana de Oliveira Silva, data de nascimento: 

22/07/1975, brasileiro(a), natural de Mundo Novo-MS, casado(a), lar e 

atualmente em local incerto e não sabido, IVO PEREIRA DA SILVA, Filiação: 

Serafim Pereira da Silva e Ana de Oliveira Silva, brasileiro(a), solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido, Finalidade: À quem interessar 

que foi DECRETADA A INTERDIÇÃO de Ivo Pereira da Silva, nos termos do 

artigo 2º, § 1º, incisos I, II, III e IV da Lei 13.146/2015. Em consequência, 

nomeio como curadora Neide de Oliveira da Silva, mediante compromisso, 

a qual representará o interditado em todos os atos de natureza patrimonial 

e negocial, nos termos da fundamentação, Despacho/Decisão: Em razão 

do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com fundamento no 

artigo 84, §§ 1º e 3º e no artigo 85, ambos da Lei 13.146/2015, bem como 

artigo 1.767, I, do Código Civil, para DECRETAR A INTERDIÇÃO de Ivo 

Pereira da Silva, nos termos do artigo 2º, § 1º, incisos I, II, III e IV da Lei 

13.146/2015. Em consequência, nomeio como curadora Neide de Oliveira 

da Silva, mediante compromisso, a qual representará o interditado em 

todos os atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos da 

fundamentação.Considerando que a autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, isento-a do pagamento de custas e despesas 

processuais, dadas às peculiaridades do procedimento. Pelas mesmas 

razões, isento o requerido.Transitada em julgado, expeça-se certidão para 

o competente registro, ressalvando a concessão do benefício de 

assistência judiciária, e publiquem-se os editais de praxe, nos termos do 

artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil.Após, devidamente 

CERTIFICADO e cumpridas todas as determinações constantes da 

presente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA.CIÊNCIA ao Ministério.Colíder/MT, 02 de fevereiro de 2018. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade,E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Nair Santos Rockenbach, digitei.Colíder, 25 

de maio de 2018

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade-Juíza de Direito.

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000979-42.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA OLIVEIRA TERRA OAB - MT17242/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000979-42.2017.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: APARECIDO MIRANDA Vistos, etc. 1 - 

Considerando a petição de Id. 13313174 e documento de Id. 13313210, há 

de ser revogada a liminar concedida na r. decisão de Id. 9440295. Com 

efeito, forte na natureza precária da liminar, anoto que a análise dos 

documentos apresentados e dos argumentos lançados pelos herdeiros, 

ora requeridos e reconvintes, revela que, em tese, a dívida foi 

devidamente satisfeita após o falecimento do requerido. Destaca-se que, 

corroborando com tais alegações, está o contrato coligido pelo autor ao Id. 

8093117, mais especificamente em seu item 4. Ante o exposto, REVOGO a 

liminar concedida no Id. 9440295, RESTITUINDO-SE o bem ao responsável, 

ficando com o encargo de FIEL DEPOSITÁRIO, sob o compromisso legal. 2 

– Nos termos do §3º, do art. 343, do CPC/2015, INTIME-SE o autor, na 

pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, oportunidade em que, também, poderá impugnar os termos 

na contestação. 3 – Destarte, INTIME-SE o autor para juntar aos autos a 

apólice do seguro prestamista, bem como extrato bancário dos meses de 

setembro de 2015 a outubro de 2016, uma vez que DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova contido na petição de Id. 13313174, com fulcro 

no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, em razão da situação de hipossuficiência 

da parte contestante em relação à parte demandante. 4 – Defiro o pedido 

de habilitação de Id. 13312958, formulado pela advogada Fabiana Oliveira 

Terra, inscrita na OAB/MT n. 17242-O. 5 – Intime-se. CUMPRA-SE com 

urgência expedindo o necessário. Colíder, 29 de maio de 2018. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96224 Nr: 3423-36.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTAL INDUSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE 

MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:MT/9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 (...)Posto isso, DEFIRO a tutela antecipada pleiteada, razão porque 

DETERMINO que a requerida se abstenha de adotar qualquer medida 

restritiva de direito do autor em virtude de eventual débito proveniente do 

imóvel objeto desta lide.Intime-se o requerido para cumprimento.4) Não há 

outras questões processuais pendentes a serem decididas, uma vez que 

as partes estão bem representadas e não há qualquer nulidade a ser 

sanada.5) DEFIRO, por ora, a prova documental, testemunhal e depoimento 

pessoal do representante legal da parte requerente.6) A par disso, 

consoante o disposto no artigo 357, inciso II, do Código de Processo Civil, 

FIXO o seguinte ponto controvertido: A existência de ato ilícito pelo 

requerido. 7) DESIGNO audiência de instrução para o dia 22 de agosto de 

2018, às 17hs:00min, devendo as partes, caso queiram, apresentar rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio do advogado da parte interessada (devendo a Secretaria desta 

Vara providenciar as intimações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz).8) Tendo em vista 

o objeto em discussão na presente ação, CIÊNCIA ao Ministério Público 

para, querendo, manifestar no presente feito com fiscal da lei.Sirva a 

presente como mandado, ofício e carta precatória, no que 

couber.INTIME-SE. Colíder, 30 de maio de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87119 Nr: 562-14.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99681 Nr: 1944-71.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAPOLEÃO DE ALENCAR NETO, ANA MARIA ALVES 

DE ALENCAR, CAIO AUGUSTO ALVES DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE APARECIDA POMPOLIM GARCIA 

COLICHIO, ISRAEL RUIZ, LUCIANO RUIZ, MARCIA BRITO RUIZ, SILVESTRE 

CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 INTIMAÇÃO do Advogado da Parte Autora, para efetuar o deposito da 

diligência via emissão de guia no site do TJMT, para cumprimento do 

Mandado de Citação e Intimação da Requerida Marcia Brito Ruiz.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83043 Nr: 398-83.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ JOSÉ FERMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Mazzaquatro Fantinel - 

OAB:, TIAGO MOZZAQUATRO FANTINEL - OAB:17472-SC

 Autos nº 398-83.2013.811.0009

Código Apolo nº 83043

Vistos, etc.

Trata-se de ação de indenização movida por Josué José Fermino em face 

de Refribrasil Industria e Comercio LTDA, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, às fls. 69-70, foi coligido aos autos, termo de acordo 

entabulado entre as partes requerente e requerida (por meio de seus 

procuradores), onde pugnaram por sua homologação e, por conseguinte, 

a extinção do presente feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

1 - Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 69-70, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença, e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, III, ”b”, do Novo Código de Processo Civil.

2 – Honorários, custas e despesas processuais remanescentes na forma 

do acordo.

 3 – Por fim, CANCELO a solenidade aprazada à fl. 66.

4 - Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Colíder/MT, 30 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 43515 Nr: 440-45.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANFREDO SCHIMMEL PFENNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Elisa Netz do Amaral - 

OAB:10566/MT, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos Advogados da parte autora do inteiro teor 

da sentença proferida nos autos, a seguir transcita: "Vistos, etc. Trata-se 

de “Execução Fiscal” formulado pelo Conselho Regional de Contabilidade 

de Mao Groso - CRCMT em face de Manfredo Schimmel Pfennig, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Com a inicial de fls. 02-03, vieram 

documentos às fls. 04-08. A inicial foi recebida às fls. 12-13. Entre um ato 

e outro aportou aos autos à fl. 72, manifestação do exequente pugnando 

pela extinção do processo visto que o executado quitou seu débito. É o 

relatório. Fundamento e decido. Como se depreende dos autos, verifica-se 

que a presente demanda alcançou o seu objetivo, vez que houve quitação 

do débito pelo executado, nos termos do artigo 924, II, do NCPC. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, 

II, c/c 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Custas pelo autor. 

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 
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mediante as baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Colíder/MT, 23 de junho de 2017. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade -Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56595 Nr: 887-91.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONAN TRANIN DE SOUZA, MARIA DE 

LOURDES ANDRE DE SOUZA, ALCIDES ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 887-91.2011.811.0009.

Código Apolo nº: 56595.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico a presença de erro material na decisão de 

sentença de fls. 69-70, visto que constam como partes diversas no 

dispositivo. Assim, chamo o feito à ordem para que onde se lê: “(...) Assim 

sendo, JULGO EXTINTO o feito proposto por Antonio Lemos, em face de 

Banco do Brasil S/A, em face de Leonan Tranin de Souza, Maria de 

Lourdes Andre de Souza e Alcides Alves de Souza, nos termos dos 

artigos 274, §º único e 485, inciso III, § 1º, do Código Processual Civil (...)”

LEIA-SE: “(...) Assim sendo, JULGO EXTINTO o feito proposto por Banco 

do Brasil S/A, em face de Leonan Tranin de Souza, Maria de Lourdes 

André de Souza e Alcides Alves de Souza, nos termos dos artigos 274, §

º único e 485, inciso III, § 1º, do Código Processual Civil (...)”

CUMPRA-SE.

Às providências.

Colíder/MT, 03 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 17245 Nr: 549-35.2002.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO LUENENBERG, MARIA SALETE 

VIEIRA LUENENBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE MENDES PEREIRA FILHO, ALICE 

SMERECKI PEREIRA, DENUNCIAÇÃO A LIDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285, JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:MT 17.010, 

POLIANA GALADINOVIC DE OLIVEIRA - OAB:, WILSON ROBERTO 

MACIEL - OAB:5.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILÁRIO SCHIEFELBEIN - 

OAB:MT-4294 A, RENATA CARDOSO CAMACHO - OAB:198846/SP, 

Wanderlei de Oliveira Cardoso - OAB:4791/PR

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para 

apresentar as derradeiras alegações finais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 17245 Nr: 549-35.2002.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO LUENENBERG, MARIA SALETE 

VIEIRA LUENENBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE MENDES PEREIRA FILHO, ALICE 

SMERECKI PEREIRA, DENUNCIAÇÃO A LIDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285, JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:MT 17.010, 

POLIANA GALADINOVIC DE OLIVEIRA - OAB:, WILSON ROBERTO 

MACIEL - OAB:5.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILÁRIO SCHIEFELBEIN - 

OAB:MT-4294 A, RENATA CARDOSO CAMACHO - OAB:198846/SP, 

Wanderlei de Oliveira Cardoso - OAB:4791/PR

 Autos nº: 549-35.2002.811.0009.

Código do Apolo: 17245

Vistos, etc.

1 – Ante o teor do petitório de fls. 425-426, proceda a secretaria com a 

retificação da capa dos autos e no Sistema Apolo, para alterar o patrono 

do polo ativo da demanda, fazendo constar o advogado Jayme Rodrigues 

de Carvalho Júnior (Inst. Substabelecimento de fl. 427).

2 – Após, INTIME-SE a parte autora para apresentar as derradeiras 

alegações finais, no prazo legal.

 3 - Em seguida, novamente e por cautela, a fim de evitar eventual 

nulidade, INTIMEM-SE os requeridos no endereço indicado no extrato 

anexo para regularizar a representação processual em virtude da 

renúncia de seu procurador anteriormente constituído e, também, 

apresente as alegações finais, no prazo legal.

 4 – Caso reste infrutífero o item 3, INTIMEM-SE os requeridos para 

apresentar as alegações finais, na forma do art. 322 do CPC/73 (Art. 346 

do CPC/2015 “Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos 

fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”), conforme 

r. decisão de fl. 323-330, item 3.

5 – Por fim, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam os autos conclusos.

Às providências.

Colíder, 30 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83014 Nr: 361-56.2013.811.0009

 AÇÃO:  Proced imentos  Traba lh is tas->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON JOSÉ MOCCI GAIARDONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO DE 

FREITAS RODRIGUES, para devolução dos autos nº 

361-56.2013.811.0009, Protocolo 83014, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57703 Nr: 1987-81.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. MOURA ANTONAGE, NORIVAL EGEA 

ANTONAGI, APARECIDA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de tribunal de 

justiça do estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo o 

comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58057 Nr: 2343-76.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E A M COVEZZI, EDUARDO AMÉRICO 

MONTAGNER COVEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa 

da Silva - OAB:MT/ 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de tribunal de 

justiça do estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo o 

comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81107 Nr: 2151-12.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de tribunal de 

justiça do estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo o 

comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99987 Nr: 2154-25.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS FERREIRA CORSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOS ANJOS 

RODRIGUES CECHELLA GOMES - OAB:20238, KARINA CAPPELLESSO 

- OAB:12772, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, ao fazer a juntada da petição do 

requerido, fls. 101/107, verifiquei que na referida petição, tem 

manifestação sobre documentos protocolados com a contestação e não 

impressos e jutados aos autos. Por esta razão, verifiquei no sistema 

apolo, e percebi que realmente os referidos arquivos foram protocolados 

via PEA com a contestação e por equivoco, não foram materializados e 

juntados aos autos da forma fisica. Por esta razão, fiz a impresasão nesta 

data e junto a seguir, (fls. 108 à 152) e INTIMO o REQUERENTE, para tomar 

ciência e querendo, se manifestar sobre os documentos ora juntados. O 

referido é verdade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54074 Nr: 1511-77.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. FELIX PEREIRA & CIA LTDA, SILVIO FELIX 

PEREIRA, LEONTINA MARIA FELIX PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado, para no 

prazo de 05(cinco) dias, providenciar o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, para cumprimento da penhora, conforme decisão de fls. 68, 

através do RECOLHIMENTO DA GUIA a ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, devendo comprovar nos autos o 

recolhimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 33505 Nr: 1052-51.2005.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a D. ADVOGADA do polo ativo DRA. EDILAINE M. DA SILVA - 

OAB/MT. 6015, para no prazo legal pugnar o que de direito, nos autos 

supra, tendo em vista o retorno do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

À disposição na secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 97457 Nr: 430-83.2016.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FDLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LQV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°. 430-83.2016.811.0009 – Código n°. 97457

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de medidas protetivas deferidas em favor de Fátima de Lourdes 

Caldeira em face de Lourival Quintana Vicente, partes qualificadas.

A vítima deixou de se manifestar quanto ao interesse na continuidade das 

medidas (fl. 46).

Vieram-me os autos conclusos.

Relatados. Fundamento e Decido.

O feito comporta julgamento imediato. Explico.

Não obstante a integridade física e a vida cuidarem-se a bem da verdade, 

de direitos indisponíveis, no presente caso que se descortina, não mais 

subsistem razões para prosseguir com o presente procedimento, haja 

vista que a ofendida permaneceu inerte, mesmo tendo ciência de que tal 

fato levaria a extinção do feito, o que tacitamente, aduz que houve 

desistência da continuidade das medidas.

Posto isso, REVOGO as medidas outrora deferidas e JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Promovam-se as comunicações de praxe.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Às providências.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 14 de maio de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110853 Nr: 973-18.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI PERATELLI DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 Processo n. 973-18.2018.811.0009 – Código n. 110853

DESPACHO

Vistos.

I – Em atenção à informação acostada às fls. 15, CANCELO a audiência 

aprazada, bem como DETERMINO a devolução da presente missiva ao 

Juízo Deprecante, com as nossas homenagens e baixas de estilo.

II – Às providências.

Colíder/MT, 30 de maio de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110317 Nr: 581-78.2018.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY GABRIEL DE OLIVEIRA BIESEK, 

PAULO ENRIQUE CRIVELAR COURY, RAFAEL TOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 Autos nº. 581-78.2018.811.0009 – Código nº. 110317 Decisão A defesa 

dos acusados Weslley Gabriel de Oliveira Biesek e Paulo Henrique Crivelar 

Coury, pugnou pela desclassificação para o delito disposto no art 28 da 

Lei nº 11.343/06.Já a defesa de Rafael Tomaz de Aquino, propugnou pela 

rejeição da denúncia sustentando ser inepta.Verifica-se quanto à defesa 

dos acusados Weslley e Paulo,não ser momento processual adequado 

para verificação,vez que estar-se-ia antecipando o mérito.De outro lado, 

quanto ao pleito de rejeição da denúncia, arguido pela defesa do 

denunciado Rafael, o mesmo merece prosperar. Dispõe o art 395, do CPP 

que: Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:I - for 

manifestamente inepta;II - faltar pressuposto processual ou condição para 

o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da 

ação penal.No presente caso que se descortina, entendo que a peça 

ministerial se enquadra nas hipóteses descritas no inciso I, de modo a 

ensejar sua rejeição. Verifica-se que a denúncia não explícita de modo 

satisfatório a imputação aos denunciados.Ora, verifica-se que o Órgão 

Ministerial sequer descreveu, ainda que de forma sucinta, o fato delituoso 

em toda a sua essência e circunstâncias,o que impede aos réus o 

conhecimento de toda a dinâmica do que estão sendo acusados, de modo 

que inviabiliza o exercício da ampla defesa.Ademais, como bem frisado 

pela defesa de Rafael não se sabe pelo teor da denúncia se os acusados 

realmente estavam no referido veículo.ACOLHO a preliminar suscitada 

pela defesa de Rafael,e REJEITO A DENÚNCIA,com fundamento no art 395, 

I do CPP, estendendo os efeitos dessa decisão aos coacusados Weslley e 

Paulo. Diante desta decisão, não mais subsiste os motivos ensejadores da 

segregação cautelar do acusado Rafael Tomaz de Aquino,pelo qual 

DETERMINO que EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, devendo 

imediatamente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo não 

estiver preso. REVOGO, as medidas cautelares fixadas aos coacusados. 

Cumpra-se. Colíder-MT, 30 de maio de 2018. Mauricio Alexandre Ribeiro 

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001165-65.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDE DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001165-65.2017.8.11.0009. REQUERENTE: CLOTILDE DA SILVA 

FIGUEIREDO REQUERIDO: MUNICIPIO DE COLIDER, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. RECEBO o presente cumprimento de sentença, pois que 

presentes os seus pressupostos e condições, nos termos do art. 536 do 

NCPC. Intimem-se os executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

(§ 4º, do art. 536, c.c. o art. 525, ambos do NCPC), deem cumprimento à 

obrigação de fazer, consistente no tratamento de saúde exigido na petição 

inicial e concedido pela sentença no id. 10151854 - págs. 1/6, 

especialmente a realização do “Estudo Eletrofisiológico + ablação por 

radiofrequência” ou, querendo, impugnem o cumprimento de sentença no 

prazo de 30 (trinta) dias, na dicção dos arts. 183 e 525 do NCPC. Não 

impugnada a execução, certifique-se e intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 03 (três) orçamentos 

atualizados emitidos por instituições públicas ou privadas vinculadas ao 

SUS que forneçam o(s) exames(s) que o(a) paciente necessita, nos 

termos dos Enunciados nºs 53 e 56 da II Jornada de Direito da Saúde. Com 

o aporte dos orçamentos, voltem-me os autos imediatamente conclusos 

para análise do pedido de bloqueio judicial. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. 

Colíder, 29 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000139-32.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA DE FATIMA SANTIAGO CLARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO)

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000139-32.2017.8.11.0009. REQUERENTE: MARISTELA DE FATIMA 

SANTIAGO CLARO REQUERIDO: MUNICIPIO DE COLIDER, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. RECEBO o presente cumprimento de sentença, 

pois que presentes os seus pressupostos e condições, nos termos do art. 

536 do NCPC. Intimem-se os executados para que, no prazo de 15 

(quinze) dias (§ 4º, do art. 536, c.c. o art. 525, ambos do NCPC), deem 

cumprimento à obrigação de fazer, consistente no tratamento de saúde 

exigido na petição inicial e concedido pela sentença no id. 10105403 - 

págs. 1/8, especialmente o(s) medicamento(s) “Risperdal 25 mg e 

Risperdal 37,5 mg” ou, querendo, impugnem o cumprimento de sentença 

no prazo de 30 (trinta) dias, na dicção dos arts. 183 e 525 do NCPC. Não 

impugnada a execução, certifique-se e intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 03 (três) orçamentos 

atualizados emitidos por instituições públicas ou privadas vinculadas ao 

SUS que forneçam o(s) medicamentos(s) que o(a) paciente necessita, 

nos termos dos Enunciados nºs 53 e 56 da II Jornada de Direito da Saúde. 

Com o aporte dos orçamentos, voltem-me os autos imediatamente 

conclusos para análise do pedido de bloqueio judicial. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA. Colíder, 29 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001299-92.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE FRANKOSKI DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001299-92.2017.8.11.0009. AUTOR: CLEIDE FRANKOSKI DA SILVA RÉU: 

MUNICIPIO DE COLIDER, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. RECEBO o 

presente cumprimento de sentença, pois que presentes os seus 

pressupostos e condições, nos termos do art. 536 do NCPC. Intimem-se os 

executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias (§ 4º, do art. 536, c.c. 

o art. 525, ambos do NCPC), deem cumprimento à obrigação de fazer, 

consistente no tratamento de saúde exigido na petição inicial e concedido 

pela sentença no id. 10872367 - págs. 1/7, especialmente o(s) 

medicamento(s) “Sulfassalazina 500 mg” ou, querendo, impugnem o 

cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, na dicção dos arts. 

183 e 525 do NCPC. Não impugnada a execução, certifique-se e intime-se 

a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 03 

(três) orçamentos atualizados emitidos por instituições públicas ou 

privadas vinculadas ao SUS que forneçam o(s) medicamentos(s) que o(a) 

paciente necessita, nos termos dos Enunciados nºs 53 e 56 da II Jornada 

de Direito da Saúde. Com o aporte dos orçamentos, voltem-me os autos 
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imediatamente conclusos para análise do pedido de bloqueio judicial. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Colíder, 29 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JAIRO MACEDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000303-60.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA, 

JAIRO MACEDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE, 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais que ANA CRISTINA DE 

OLIVEIRA E JAIRO MACEDO DE OLIVEIRA move em face de 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, ambos qualificados nos autos. A parte autora requereu 

o aditamento da peça exordial (id. 11816410). A audiência de conciliação 

restou infrutífera pela não intimação da parte requerida para comparecer 

ao ato (id. 12679854). Ante o exposto, proceda, a zelosa Secretaria 

Judiciária, à designação de nova audiência de conciliação conforme a 

disponibilidade da pauta. Cite-se e intime-se a parte reclamada dos termos 

da peça exordial e do aditamento realizado, bem como para comparecer 

ao ato, consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por 

meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, 

conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso, sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no art. 20 da Lei 9.099/95. Outrossim, a 

alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, 

em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a 

juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota 

o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

30 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001717-30.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEO MICHELITE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASFRI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO RENATO GOMES DA SILVA OAB - SP275684 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001717-30.2017.8.11.0009 REQUERENTE: ZAQUEO MICHELITE - ME 

REQUERIDO: BRASFRI S/A Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que 

a parte Requerente se manifestou pela realização da audiência de 

instrução e julgamento, para a oitiva de testemunhas. Diante disso, 

determino que os autos retornem à Secretaria para seja designado a 

audiência de instrução e julgamento, para a oitiva das testemunhas 

conforme pleiteado pela parte Requerente Id. 12657042. Designada a 

pauta para a realização da audiência de instrução e julgamento, intimem-se 

as partes para comparecerem audiência, fazendo a parte Requerente 

acompanhada de suas testemunhas independentemente de serem 

intimadas por este juízo (artigo 455 do NCPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão a Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-95.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

DURCILENE L. DOS SANTOS (REQUERIDO)

LOURDES ROSA SANTOS (REQUERIDO)

DARCI LOPES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000818-95.2018.8.11.0009 Parte Autora: E L ALVES MERCADO ME Parte 

Ré: DARCI LOPES DOS SANTOS, LOURDES ROSA SANTOS E DURCILENE 

L. DOS SANTOS FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 03 de julho 

de 2018, 14h20min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 30 de maio de 2018 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENICLEISON GONÇALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

LUCIANA APARECIDA FIDELIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000819-80.2018.8.11.0009 Parte Autora: E L ALVES MERCADO ME Parte 

Ré: DENICLEISON GONÇALVES DOS SANTOS E LUCIANA APARECIDA 

FIDELIS FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 03 de julho 

de 2018, 14h40min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 30 de maio de 2018 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-50.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA OLKOWSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000821-50.2018.8.11.0009 Parte Autora: E L ALVES MERCADO ME Parte 

Ré: AMÉLIA OLKOWAKI FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 03 

de julho de 2018, 15h20min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). 

A intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na 

pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 30 de maio de 2018 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000822-35.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE APARECIDA MARTINS DA SILVA BELTRAME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000822-35.2018.8.11.0009 Parte Autora: E L ALVES MERCADO ME Parte 

Ré: ELENICE APARECIDA MARTINS DA SILVA BELTRAME FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 03 de julho de 2018, 15h40min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 30 de maio de 2018 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000144-54.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE VASCONCELOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000144-54.2017.8.11.0009; Parte Autora: EXEQUENTE: CLAUDIO LEME 

ANTONIO Parte Ré: EXECUTADO: MARIA JOSE VASCONCELOS SANTOS 

Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “recusado” o número Id 13212219, para 

apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. Colíder-MT, 15 de maio de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000545-53.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MEINHART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000545-53.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: VIVIANE 

MEINHART Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s), 

através do(a) Advogado(a), da manifestação cujo teor se lê no ID – 

13209239 e seguintes, para providências, no prazo de 05 dias, pugnar o 

que entender de direito. Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-98.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PLACIDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000779-98.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME Parte Ré: REQUERIDO: ANDERSON PLACIDO Finalidade: 

I n t i m a r  a ( s )  p a r t e ( s )  r e q u e r e n t e ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “não existe o número” o número Id 13374116, 

para apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. Colíder-MT, 24 de maio de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-16.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANILDO MACEDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000778-16.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME Parte Ré: REQUERIDO: GIVANILDO MACEDO DA SILVA 

Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “endereço insuficiente” o número Id 13373708, 

para apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. Colíder-MT, 24 de maio de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-31.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA PINHEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000777-31.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME Parte Ré: REQUERIDO: JULIA PINHEIRO Finalidade: Intimar 

a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), 

sobre a correspondência devolvida pelo correio com a informação “não 

existe o número” o número Id 13373650, para apresentar o novo endereço 

da parte promovida, para fins de citação/intimação. Colíder-MT, 24 de maio 

de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000838-86.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA FIRMINO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000838-86.2018.8.11.0009. AUTOR: SILVANA MARIA FIRMINO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência proposta pela Defensoria Pública em 

desfavor do MUNICÍPIO DE COLÍDER e do ESTADO DE MATO GROSSO, a 

fim de que providencie ao(à) paciente SILVANA MARIA FIRMINO 

FERREIRA o(s) seguinte(s) medicamento(s): a) DESMOPRESSINA 

INTRANASAL 0,1 mg, 03 (três) frascos por mês Segundo a inicial, 

SILVANA é portador(a) de diabetes insípidus (CID E23.3), consoante 

laudo(s) médico(s) anexo(s), circunstância que demanda o uso contínuo 

do(s) medicamento(s) suso declinado(s). E, mediante prescrição médica, 

procurada a Secretaria Municipal de Saúde, esta solicitou o medicamento 

junto a Secretaria Estadual de Saúde, a qual informou que o(s) 

fármaco(s), objeto(s) desta demanda, está(am) em falta no estoque. Daí a 

requerente pleiteia a concessão da tutela de urgência para que a parte 

requerida providencie o fornecimento do(s) medicamento(s). Requisitou-se 

parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para exame do pedido de 

tutela de urgência (id. 13287916). Parecer do NAT acostado ao id. 

13312315. II - FUNDAMENTAÇÃO A tutela de urgência pleiteada merece 

acolhimento liminarmente. A saúde é condição precípua, imanente e 

imperativa da propriedade que anima todos os organismos cuja existência 

evolui do nascimento até a morte, do estado de atividade incessante que 

os ilumina, qual seja, a vida. E, por princípio, a dignidade da pessoa 

humana, núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo, impõe 

aos poderes públicos a proteção e a promoção dos valores, bens e 

utilidades indispensáveis a uma vida digna, compondo a saúde o mínimo 

existencial, norma constitucional de densidade suficiente, imediatamente 

judicializável, nos dizeres de Kazuo Watanabe. A relevância da temática é 

tão densa que é ela – saúde – lastro forte dos fundamentos republicanos 

da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político, todos 

inseridos logo no art. 1º da CRFB/88, fundamentos que norteiam o 

desenho de todo arcabouço jurídico-normativo, com posição topográfica 

reveladora de destaque, prioridade e importância. Tanto é assim que a 

saúde, além de direito humano de 2ª geração, é direito e garantia 

fundamental eleita como direito social no “caput” do art. 6º da CRFB/88, 

além de princípio fundamental que constitui objeto prioritário do Estado de 

Mato Grosso, assegurada pelo salário mínimo, pelas normas trabalhistas, 

pela competência comum de cuidado, competência concorrente de 

legislação pelos entes da federação e pela competência particular dos 

Municípios, consoante o art. 7º, incisos IV e XXII, art. 23, inciso II, art. 24, 

inciso XII, art. 30, inciso VII, da CRFB/88, art. 3º, inciso III, da CEMT e art. 2º 

da Lei 8.080/90. Por isso que a saúde conta com seção exclusiva na Carta 

Magna, inserta no “Título VIII - Da Ordem Social”, Capítulo II – Da 

Seguridade Social”, no particular “Seção III – Da Saúde”, com 

regulamentação detalhada a partir do art. 196, sendo esta igualmente a 

diretriz da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, delineada no 

“Título V – Do Desenvolvimento Econômico a Social”, “Capítulo I – Da 

Seguridade Social”, “Seção II – Da Saúde”. A par disso, o que a espelhar a 

inteligência acima declinada, o investimento estatal em saúde deve ser no 

mínimo, em cada ano, de 15% (quinze por cento) da receita líquida para a 

União, de 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art, 157, a alínea “a” do 

inciso I e do inciso II do “caput” do art. 159, todos da CRFB/88 para os 

Estados e o Distrito Federal, e de 15% (quinze por cento) da arrecadação 

dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o 

art. 158 e a alínea “b” do inciso I do “caput” e o § 3º do art. 159, todos da 

CRFB/88 para os Municípios e o Distrito Federal, sob pena de intervenção 

– uma das medidas mais drásticas em estado de exceção – e de crime de 

responsabilidade, na inteligência do art. 34, inciso VII, alínea “e”, art. 35, 

inciso III, c.c. o art. 198, § 2º, incisos I, II e III, e § 3º, incisos I, II e III, da 

CRFB/88 c.c. o art. 6º e art. 7º da LC 141/12 e art. 164, § 13, inciso I, 

alínea “a”, da CEMT: “Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no 

Distrito Federal, exceto para: VII - assegurar a observância dos seguintes 
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princípios constitucionais: e) aplicação do mínimo exigido da receita 

resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações 

e serviços públicos de saúde. Art. 35. O Estado não intervirá em seus 

Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, 

exceto quando: III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita 

municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e 

serviços públicos de saúde; Art. 198. As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: § 2º A 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, 

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos 

derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: I - no caso da 

União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não 

podendo ser inferior a 15% (quinze por cento); II - no caso dos Estados e 

do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, 

alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 

respectivos Municípios; III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o 

produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos 

recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. § 3º Lei 

complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, 

estabelecerá: I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º; II - 

os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde 

destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos 

Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a 

progressiva redução das disparidades regionais; III - as normas de 

fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas 

federal, estadual, distrital e municipal; Art. 6º Os Estados e o Distrito 

Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no 

mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea “a” do 

inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, 

deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios. 

Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e 

serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da 

arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de 

que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, 

todos da Constituição Federal. Art. 164 Os projetos de lei relativos ao 

plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos 

créditos adicionais serão apreciados pela Assembleia Legislativa, sendo 

aprovados por maioria absoluta dos seus membros. § 13 Para fins do 

disposto nos §§ 10 e 11 deste artigo, a execução da programação 

orçamentária das emendas parlamentares será: I - aplicada, SOB PENA DE 

IMPLICAR EM CRIME DE RESPONSABILIDADE, nas seguintes áreas e nos 

respectivos percentuais mínimos: a) 12% para a saúde;” (sem destaques 

no original). No respeitante, a par da divisão de competências 

constitucionais, da forma descentralizada, regionalizada e hierarquizada 

em níveis de complexidade crescente do Sistema Único de Saúde, a 

obrigação é solidária entre os entes da federação, o que explícito na Carta 

Magna, como visto, sendo esta a mesma interpretação do Supremo 

Tribunal Federal no RE 855.178, em sede de repercussão geral: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). De outro lado, sob a 

ótica do cidadão, a saúde é direito público subjetivo e, assim, constitui-se 

como dever do Estado a sua efetiva prestação e, em caso de negativa ou 

oferta irregular, possível a imputação de improbidade administrativa por 

aparente violação da legalidade, na dicção do art. 196 da CRFB/88 c.c. o 

art. 2º, “caput” e § 1º, da Lei 8.080/90 e art. 11, “caput”, da Lei 8.429/92: 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” “Art. 2º A saúde é 

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado 

de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação.” “Art. 11. Constitui ato de improbidade 

administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:” 

Ademais, é competência material comum e legislativa concorrente da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o cuidado com a 

saúde, conforme disposição dos arts. 23, inciso II e 24, inciso XII, da 

CRFB/88: “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da saúde e assistência pública, 

da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; Art. 24. 

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: XII - previdência social, proteção e defesa da 

saúde;” Não obstante o repertório de direitos acima elencado, a presente 

situação é endêmica em todo o país, a judicialização de demandas de 

saúde perante o Poder Judiciário com a consequente intervenção no 

Poder Executivo para a consecução daqueles direitos. E tal prática é 

extremamente prejudicial ao Poder Público e à própria coletividade, o que a 

frustrar qualquer política pública planejada, articulada e programada, 

porquanto, em última análise, obriga-se o Estado ao fornecimento de 

procedimentos, tratamentos e medicamentos muitas vezes não 

contemplados pela estrutura do Sistema Único de Saúde, alguns deles até 

de eficiência não comprovada. É certo que o cidadão não pode ficar 

desassistido, mormente quando o ordenamento jurídico lhe assegura a 

assistência à saúde como direito e garantia fundamental. Mas, de outro 

lado, também é certo que o ingresso ao Sistema de Saúde, mediante o 

manejo de medidas judiciais, é prerrogativa oportunizada à pequena 

parcela da população, ainda que por meio da Defensoria Pública ou do 

Ministério Público, o que a propiciar a vantagem de alguns em detrimento 

da maioria. Não por outro motivo, o Supremo Tribunal Federal, nos 

Recursos Extraordinários 566471 e 657718, com repercussão geral 

reconhecida, está prestes a julgar a questão do fornecimento pelo Estado 

de medicamentos de alto custo não disponíveis na lista do Sistema Único 

de Saúde e de medicamentos não registrados na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. Na prática, a questão é tormentosa e para que não 

haja mais prejuízos ou injustiças, quer para o(a)(s) postulante(s), quer 

para a sociedade, deve-se seguir, em casos ordinários, como o aqui 

analisado, a política pública estatuída pelo SUS, em que não há qualquer 

dúvida sobre a obrigação do Estado. De fato, como bem ponderou o 

Ministro Luís Roberto Barroso: “Não há sistema de saúde que possa 

resistir a um modelo em que todos os remédios, independentemente de 

seu custo e impacto financeiro, devam ser oferecidos pelo Estado a todas 

as pessoas”. No particular, a imprescindibilidade da intervenção veio 

demonstrada no(s) atestado(s) médico(s), receituário(s) e exame(s) (id. 

13208630), verificada a doença que acomete a parte autora, o que a 

demandar o(s) fármaco(s) para o enfrentamento da(s) patologia(s). Já o 

justificado receio de ineficácia do provimento final, consubstancia-se no 

fato de que a demora no fornecimento dos medicamentos ao(à)(s) 

postulante(s) poderá acarretar desidratação, hiponatremia (queda de 

sódio), internações e risco de morte, conforme atestado pelo(a) médico(a) 

Dr(a). Nara Gaban Carvalho Nishi, CRM/MT nº 7961-MT (id. 13208630 - 

pág. 02). O medicamento foi pleiteado administrativamente no Sistema 

Único de Saúde, conforme laudo de solicitação, avaliação e autorização 

de id. 13208630 - pág. 02, na forma do Enunciado nº 3 da I Jornada de 

Direito da Saúde e art. 1.311 da CNGC, disponibilizado que é por aquele 

(SUS) por meio do gestor Estadual, consoante parecer do NAT (id. 

13312315): Então, preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do 

NCPC, é de se conceder a tutela liminarmente, na licença de seu § 2º, a 

teor do que dispõe o art. 6º, “caput”, art. 23, inciso II, art. 24, inciso XII, art. 

30, inciso VII, art. 196, art. 227, “caput” e § 1º, da CRFB/88, art. 3º, inciso 

III, da CEMT, art. 2º, “caput” e § 1º, da Lei 8.080/90. III - DISPOSITIVO Ante 

o exposto: a) CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA LIMINARMENTE a fim de 

determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO a obrigação de fornecer, no 

prazo de 30 (trinta) dias e pelo tempo que perdurar o tratamento, o(s) 

medicamento(s) DESMOPRESSINA INTRANASAL 0,1 mg, 03 (três) frascos 

por mês, sem prejuízo de outras quantidades que se fizerem necessárias, 

ao(à) paciente SILVANA MARIA FIRMINO FERREIRA, com fulcro no art. 

300, “caput” e § 2º, do NCPC, art. 6º, “caput”, art. 24, inciso XII, art. 196, 
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da CRFB/88, e art. 2º, “caput” e § 1º, da Lei 8.080/90, sob pena de multa 

por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 10 (DEZ) VEZES O 

VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 9.540,00 

(nove mil, quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do 

Estatuto Processual Civil, a ser CUSTEADA PELA SECRETÁRIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, sem prejuízo de eventuais sanções criminais 

(crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e 

processuais. b) DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor 

da parte autora, presumida a hipossuficiência pela postulação pela 

Defensoria Pública, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Dispenso a caução real ou fidejussória em razão de 

a parte ser economicamente hipossuficiente, considerada a concessão da 

gratuidade de justiça e a postulação pela Defensoria Pública, na forma da 

parte final do § 1º, do art. 300, do NCPC. ADVIRTA-SE ao SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE SAÚDE de que o descumprimento da presente decisão 

poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, na 

inteligência do § 1º, do art. 77, do NCPC, desde já fixada no importe de 10 

(DEZ) VEZES O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente 

a R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, 

do art. 77, do mesmo Estatuto Processual Civil, sem prejuízo de eventuais 

sanções criminais (crime de desobediência), civis (improbidade 

administrativa) e processuais. Esclareça-se ao SECRETÁRIO DE ESTADO 

DE SAÚDE e à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso que a multa 

fixada não se trata da corriqueira execução indireta por meio de multa civil 

diária, cabível somente às partes do processo, mas de multa por ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de incidir a terceiros 

por se tratar de sanção dirigida a qualquer pessoa que de qualquer forma 

participa do processo e deixa de cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais ou cria embaraços à sua efetivação, nos precisos termos do 

art. 77, “caput” e inciso IV, do NCPC: “Art. 77. Além de outros previstos 

neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: IV - cumprir com 

exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não 

criar embaraços à sua efetivação”. (sem destaques no original). 

Conquanto a demanda seja urgente, dada a gravidade da enfermidade, 

fixou-se prazo dilatado de 30 (trinta) dias de modo a possibilitar ao Estado 

de Mato Grosso o efetivo cumprimento voluntário da decisão e com isso 

pôr fim à lide e ao estado de angústia da paciente. Decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias sem o fornecimento voluntário das obrigações acima 

impostas, DEFIRO desde já o bloqueio de verbas públicas na(s) conta(s) 

bancária(s) do Estado de Mato Grosso, no importe das respectivas 

responsabilidades e observado o menor orçamento colacionado, na 

licença do art. 297, “caput”, do NCPC. Não fornecido o(s) medicamento(s) 

de forma voluntária pelo Estado de Mato Grosso, incidente a multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, não havendo recurso contra esta 

decisão ou, havendo, julgado improcedente, deverá a SECRETÁRIA 

ESTADUAL DE SAÚDE efetuar o pagamento da multa no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo ela ser parcelada em até 10 (dez) vezes iguais, 

mediante boletos a serem emitidos pelo sítio eletrônico desta Corte de 

Justiça, em benefício do fundo de Fundo de Apoio ao Judiciário - 

FUNAJURIS. Não sendo paga a multa no prazo fixado, deverá ela ser 

inscrita como dívida ativa do Estado de Mato Grosso, executada sob o rito 

da Lei 6.830/80 com destinação igualmente ao fundo retro mencionado 

(Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS), em obediência ao § 3º, do 

art. 77, do NCPC. Intimem-se, PESSOALMENTE, em caráter de urgência, da 

presente decisão, a SECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE. Intimem-se, 

também em caráter de urgência, da presente decisão e, por meio do 

mesmo mandado cite-se o MUNICÍPIO DE COLÍDER e o ESTADO DE MATO 

GROSSO, este último por carta precatória e pelo endereço eletrônico 

atcrue@ses.mt.gov.br e apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br e telefones 

(65) 9 9972-6713, (65) 9 9982-6102 e (66) 9 9984-6940, para 

CONTESTAR a ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 335 c.c. o art. 183 do 

NCPC), consignando-se expressamente a advertência a que se refere o 

art. 344 do citado diploma normativo. Proceda-se às diligências em 

conformidade com o art. 212, § 2°, do NCPC. Cientifique-se a Defensoria 

Pública e o Ministério Público. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário. Decisão prolatada às 10h18 do dia 28/05/2018, dada a 

urgência que o caso requer por prioridade legal. Colíder, 28 de maio de 

2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000680-31.2018.8.11.0009. REQUERENTE: RODRIGO ALEXANDRE DE 

ALMEIDA REQUERIDO: JUNIOR ALVES DA SILVA Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de título com cancelamento 

de protesto e baixa de gravame com indenização por dano moral com 

tutela de urgência antecipada proposta por RODRIGO ALEXANDRE DE 

ALMEIDA em desfavor de JUNIOR ALVES DA SILVA, ambos(as) 

devidamente qualificados nos autos. A parte autora alega que em 

novembro de 2016 celebrou um contrato verbal de prestação de serviço 

com o Sr. Dalto de Tal, consistente na fabricação de uma mesa de 

madeira, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo o pagamento 

avençado em R$ 1.368,00 (um mil, trezentos e sessenta e oito reais) à 

vista, e o restante consubstanciado em 02 (dois) cheques de R$ 1.816,00 

(um mil, oitocentos e dezesseis reais) cada um, ambos referentes a conta 

45435-4, agência 0818, Banco Sicredi, cártulas de n.º 123 e 124, de 

titularidade do reclamante. Entanto, afirma que o Sr. Dalto inadimpliu o 

contrato, razão pela qual sustou os cheques emitidos e, lavrou Boletim de 

Ocorrência relatando o desacordo comercial. Posteriormente, alega que foi 

surpreendido com a cobrança da cártula nº 124 pela parte reclamada, o 

que deu ensejo ao protesto do cheque sustado. Dai requer, liminarmente, a 

exclusão do aludido apontamento junto ao banco de dados do Cartório de 

2º Ofício da Comarca de Colíder, bem como que se abstenha de protestar 

a cártula de nº 123. No mérito, a procedência do pedido para declaração 

de inexigibilidade de débito com a condenação da parte demandada ao 

pagamento de indenização por danos morais de 20 (vinte) salários 

mínimos, correspondente a R$ 19.080,00 (dezenove mil, e oitenta reais). II 

- FUNDAMENTAÇÃO O art. 300 do Novo Código de Processo Civil 

estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar não há 

como ser acolhido, uma vez que a parte autora não trouxe lastro 

probatório mínimo sobre os fatos constitutivos de seu direito, 

especialmente no que tange à inexistência do débito. De outro lado, a 

conduta da parte requerida presume-se lícita até prova em contrário, pois 

que decorrente de protesto de títulos de crédito emitido e assinados pela 

parte autora, ordens de pagamentos que são naturalmente forjadas para a 

circulação. Outrossim, é cediço que o cheque é título autônomo e 

independente do negócio subjacente, não se admitindo oposição de 

exceções pessoais ao endossatário, terceiro de boa-fé como forma de 

não cumprimento da obrigação, descabendo arguir a causa originária do 

débito diante da circulação do título por endosso. Assim, ao menos em 

sede de cognição sumária, vê-se que ausentes a probabilidade de o 

direito existir e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

para a concessão do pleito. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos 

por ora, da probabilidade de o direito existir e do perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda, a zelosa Secretaria Judiciária, à 

designação de audiência de conciliação conforme a disponibilidade da 

pauta. Cite-se e intime-se a parte reclamada da presente decisão e para 

comparecer ao ato, consignando que poderá ser oferecida defesa escrita 

ou oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora. Deverá ser consignado, ainda, o disposto no art. 20 da Lei 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 30 de 

maio de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000680-31.2018.8.11.0009. REQUERENTE: RODRIGO ALEXANDRE DE 

ALMEIDA REQUERIDO: JUNIOR ALVES DA SILVA Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de título com cancelamento 

de protesto e baixa de gravame com indenização por dano moral com 

tutela de urgência antecipada proposta por RODRIGO ALEXANDRE DE 

ALMEIDA em desfavor de JUNIOR ALVES DA SILVA, ambos(as) 

devidamente qualificados nos autos. A parte autora alega que em 

novembro de 2016 celebrou um contrato verbal de prestação de serviço 

com o Sr. Dalto de Tal, consistente na fabricação de uma mesa de 

madeira, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo o pagamento 

avençado em R$ 1.368,00 (um mil, trezentos e sessenta e oito reais) à 

vista, e o restante consubstanciado em 02 (dois) cheques de R$ 1.816,00 

(um mil, oitocentos e dezesseis reais) cada um, ambos referentes a conta 

45435-4, agência 0818, Banco Sicredi, cártulas de n.º 123 e 124, de 

titularidade do reclamante. Entanto, afirma que o Sr. Dalto inadimpliu o 

contrato, razão pela qual sustou os cheques emitidos e, lavrou Boletim de 

Ocorrência relatando o desacordo comercial. Posteriormente, alega que foi 

surpreendido com a cobrança da cártula nº 124 pela parte reclamada, o 

que deu ensejo ao protesto do cheque sustado. Dai requer, liminarmente, a 

exclusão do aludido apontamento junto ao banco de dados do Cartório de 

2º Ofício da Comarca de Colíder, bem como que se abstenha de protestar 

a cártula de nº 123. No mérito, a procedência do pedido para declaração 

de inexigibilidade de débito com a condenação da parte demandada ao 

pagamento de indenização por danos morais de 20 (vinte) salários 

mínimos, correspondente a R$ 19.080,00 (dezenove mil, e oitenta reais). II 

- FUNDAMENTAÇÃO O art. 300 do Novo Código de Processo Civil 

estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar não há 

como ser acolhido, uma vez que a parte autora não trouxe lastro 

probatório mínimo sobre os fatos constitutivos de seu direito, 

especialmente no que tange à inexistência do débito. De outro lado, a 

conduta da parte requerida presume-se lícita até prova em contrário, pois 

que decorrente de protesto de títulos de crédito emitido e assinados pela 

parte autora, ordens de pagamentos que são naturalmente forjadas para a 

circulação. Outrossim, é cediço que o cheque é título autônomo e 

independente do negócio subjacente, não se admitindo oposição de 

exceções pessoais ao endossatário, terceiro de boa-fé como forma de 

não cumprimento da obrigação, descabendo arguir a causa originária do 

débito diante da circulação do título por endosso. Assim, ao menos em 

sede de cognição sumária, vê-se que ausentes a probabilidade de o 

direito existir e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

para a concessão do pleito. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos 

por ora, da probabilidade de o direito existir e do perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda, a zelosa Secretaria Judiciária, à 

designação de audiência de conciliação conforme a disponibilidade da 

pauta. Cite-se e intime-se a parte reclamada da presente decisão e para 

comparecer ao ato, consignando que poderá ser oferecida defesa escrita 

ou oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora. Deverá ser consignado, ainda, o disposto no art. 20 da Lei 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 30 de 

maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-83.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DA ROCHA RUYZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CHAVES FREIRE OAB - MT23165/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000683-83.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MAYCON DA ROCHA RUYZ 

REQUERIDO: AYMORE Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. pedidos de indenização por 

danos morais e tutela de urgência proposta por MAYCON DA ROCHA 

RUYZ em desfavor de AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A., ambos(as) devidamente qualificados(as) nos autos. 

Aduz, a parte requerente, em síntese, não possuir débitos com a parte 

requerida, surpreendida que foi ao tomar conhecimento que seus dados 

cadastrais foram inseridos na lista de inadimplentes. Alegou, ainda, que 

entrou em contato com a parte requerida para esclarecimento de seu 

referido débito, cuja quitação integral já havido sido realizada no final do 

ano de 2016, porém a reclamação restou inexitosa. Dai requer, 

liminarmente, a exclusão do aludido apontamento dos órgãos de proteção 

ao crédito, a inversão do ônus da prova, e, no mérito, a procedência do 

pedido para declaração de inexistência de relação jurídica com a 

condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), custas e 

honorários advocatícios. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da 

justiça A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-se-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será 

presumido hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica 

pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar 

líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma 

dos rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta 

pelo casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando 

mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro 

para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. 

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se 

aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes 

que estejam residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. 

Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com 

despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 
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aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de 

solução consensual do conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite 

previsto no caput e no § 2º será aferido apenas em relação à pessoa 

física que originalmente procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e 

razoável a adoção por este Juízo dos parâmetros estipulados para a 

atuação do órgão constitucional que tem por escopo a defesa dos 

necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se 

aferir pela concessão ou não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que 

para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e CAGED, inclusive com acesso 

aos dados da Receita Federal. Tal providência, todavia, de modo a 

salvaguardar o bem jurídico almejado, não obstará a análise do pedido 

liminar, o que será feito no item seguinte. Sem a comprovação, o processo 

terá seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

sucumência e interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único do citado 

dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta 

Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” II.2 - Do pedido liminar O art. 300 do Novo 

Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito 

existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar não merece acolhimento, uma vez 

que a parte autora não trouxe lastro probatório mínimo sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, especialmente no que tange ao comprovante 

de pagamento do veículo quitado no ano de 2016. Assim, ao menos em 

sede de cognição sumária, não estão presentes a probabilidade de o 

direito existir e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

II.3 - Da inversão do ônus da prova A alegação da parte autora é 

verossímil ou é ela hipossuficiente, o que a atrair a facilitação da defesa 

dos direitos do consumidor, nos termos do inciso VIII, do art. 6º, da Lei 

8.078/90. De outro lado, para aqueles que alegam a inexistência de 

relação jurídica, especialmente em relações consumeristas, a prova fica 

extremamente difícil, para não falar impossível, caso não se adote a 

distribuição dinâmica do ônus da prova. Assim, como há inscrição em 

cadastro de inadimplentes contestada pela parte autora, muito mais fácil, 

simples e equânime a inversão do ônus probatório, de modo que a parte 

ré, empresa notoriamente estruturada, comprove a eventual relação 

jurídica com aquela (parte autora) que ensejou o objurgado apontamento. III 

- DISPOSITIVO Ante o exposto: a) INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos por ora, da 

probabilidade de o direito existir e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do NCPC; b) 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório e determino que a parte 

ré, empresa notoriamente estruturada, comprove a eventual relação 

jurídica com a parte autora que ensejou o objurgado apontamento, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda, a Secretaria Judiciária, à designação de 

audiência de conciliação, conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se a 

parte reclamada para comparecer ao ato, consignando que poderá ser 

oferecida defesa escrita ou oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) 

dias após a audiência de conciliação, conforme preconiza o Enunciado 

Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não 

contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora. Deverá ser consignado, ainda, o disposto no 

art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado ou pessoalmente, a respeito desta decisão e para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 30 de maio de 2018.

Sentença
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Magistrado(s):
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SENTENÇA Processo: 1000411-26.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

- FUNDAMENTAÇÃO De início, destaca-se que a parte reclamada é revel, 

pois, devidamente citada, deixou de apresentar contestação. Desta forma, 

decreto-lhe a REVELIA na forma do art. 344 do NCPC, e, consoante o que 

faculta o art. 355, incisos I e II, do NCPC, passo ao julgamento antecipado 

da lide. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenizatória por danos morais proposta por MESSIAS POSSETTI em 

desfavor de BANCO PANAMERICANO S.A, ambos devidamente 

qualificados. Argumenta a parte autora ter sofrido injusto abalo moral 

decorrente do gravame de alienação fiduciária inscrito indevidamente pela 

parte reclamada no prontuário do seu caminhão marca/modelo 

SCANIA/T112 HW 4X2, ano 1989/1990, placa JYA8690, Renavam 

00125253249, impossibilitando a alienação do veículo. A inicial veio 

acompanhada de extrato obtido junto ao site do DETRAN/MT demonstrando 

a existência do gravame reputado ilícito. Com isso, reconhecida a revelia, 

por se tratar de direitos disponíveis, aplicam-se os efeitos indireto ou 

mediato, processual, preclusivo e, acima de tudo, o material, a presumir a 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora e não contestados pela 

parte ré, caracterizada a confissão tácita. Assim, impõe-se a declaração 

de inexistência de débito da parte autora junto à ré, com a condenação 

desta ao pagamento de indenização por danos morais. Na análise do 

montante indenizatório a título de dano moral, este deve ser orientado 

pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de tal modo que o 

valor arbitrado não configure enriquecimento sem causa da parte autora. 

Além disso, deve-se considerar o efeito pedagógico da medida para que a 

parte reclamada não reitere o comportamento danoso. Neste sentido, 

incidentes os critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como 

determinantes para aferição do respectivo valor, tais como o grau da 

lesão causada, a condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa 

do ofensor, os benefícios advindos do comportamento danoso, dentre 

outros. Partindo-se de tais premissas, no caso em análise, entendo por 

bem arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), quantia essa razoável à gravidade do conduta praticada, ao 

padrão de vida local, ao porte econômico das partes e aos danos 

advindos para a parte consumidora. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte 

autora junto à reclamada com relação ao contrato originário do gravame de 

alienação fiduciária registrado no prontuário do veículo Marca/Modelo 

SCANIA/T112 HW 4X2, ano 1989/1990, placa JYA8690, Renavam 

00125253249; b) CONDENAR a reclamada à excluir o aludido gravame no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada à R$ 20.000,00 (vinte mil reais); c) CONDENAR 

a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

danos morais, devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso, dia 22/12/2006 (id. 5537354 - 

pág. 1), na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior 

Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, 

consoante art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença publicada 

no PJE. Intimem-se. Considerando-se o reduzido número de servidores 

desta Comarca, sirva-se a presente decisão como MANDADO. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 09 de abril de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001704-31.2017.8.11.0009. AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO RÉU: MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação civil pública de preceito cominatório com pedido de 

antecipação de tutela proposta pelo Ministério Público em desfavor do 

MUNICÍPIO DE COLÍDER, a fim de que o Estado providencie tratamento 

fonoaudiológico e terapia ocupacional (terapia de integração sensorial) 

pelo período de 01 (um) ano, sendo 03 (três) sessões semanais, com 

duração de 01 (uma) hora cada sessão, em favor do menor PAULO 

HENRIQUE ZEFERINO ROCHA. Segundo a inicial, o infante possui apenas 

05 (cinco) anos de idade e é portador de síndrome de down, fazendo 

tratamento com fonoaudiólogo e terapia ocupacional, ambos uma vez por 

semana e por trinta minutos cada sessão, oferecido pelo Município 

demandado. Entanto, após consulta com médico médico fonoaudiólogo, 

terapeuta ocupacional e pedagogo, este recomendou a realização de 

terapia ocupacional e tratamento fonoaudiológico pelo período de 01 (um) 

ano, sendo 03 (três) sessões semanais, com duração de 01 (uma) hora 

cada sessão. Porém, a Secretaria Municipal de Educação informou que 

não possui horários para atender a criança substituída, alegando que a 

demanda é maior que o número de profissionais habilitados para tanto. Daí 

o ente ministerial, em substituição processual, pleiteia a concessão da 

tutela de urgência para que a p arte requerida providencie os tratamentos 

suso mencionados. Requisitou-se parecer do Núcleo de Apoio Técnico 

(NAT) para exame do pedido de tutela de urgência (id. 10034625 ). 

Parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) acostado ao id. 10058527. A 

antecipação da tutela foi indeferida em razão do parecer do Núcleo de 

Apoio Técnico (NAT) não ter constatado urgência/emergência no caso (id. 

10064119). O Município de Colíder manifestou-se nos autos (id. 

10068160), contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 

contestação (id. 10650234). Alfim, o ente ministerial requereu a 

decretação da revelia da parte requerida, bem como a procedência dos 

pedidos contidos na peça exordial (id. 10864572). II - FUNDAMENTAÇÃO 

II.1 - Da questão processual inicial O Município de Colíder foi citado e 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar contestação conforme 

certidão de id. 10650234, razão pela qual lhe DECRETO A REVELIA, 

consoante o art. 344 do NCPC. Contudo, deixo de aplicar os seus efeitos 

por versar o litígio sobre direito indisponível, na dicção do art. 345, inciso II, 

do NCPC. II.2 - Do mérito Presentes as condições da ação e os 

pressupostos de constituição e existência válida da relação 

jurídico-processual, não havendo a necessidade de produção de outras 

provas, passa-se ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 

355, inciso I, do NCPC. A pretensão merece acolhimento. No cerne, 

sabe-se que o direito à saúde vem observado, no âmbito internacional, na 

Declaração Universal de Direitos Humanos da Organização das Nações 

Unidas, no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

na Convenção Americana de Direitos Humanos, no Protocolo Adicional à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, além de outros documentos não menos 

importantes. No âmbito nacional, a saúde, além de direito humano de 2ª 

geração, é direito e garantia fundamental eleita como direito social no 

“caput” do art. 6º da CRFB/88, além de princípio fundamental que constitui 

objeto prioritário do Estado de Mato Grosso, assegurada pelo salário 

mínimo, pelas normas trabalhistas, pela competência comum de cuidado, 

competência concorrente de legislação pelos entes da federação e pela 

competência particular dos Municípios, consoante o art. 7º, incisos IV e 

XXII, art. 23, inciso II, art. 24, inciso XII, art. 30, inciso VII, da CRFB/88, art. 

3º, inciso III, da CEMT e art. 2º da Lei 8.080/90. E, para a consecução dela 

(saúde), concebeu-se a Lei 8.080/90, também conhecida como Lei 

Orgânica da Saúde, que regula em todo o território nacional as ações e 

serviços de saúde, dispondo sobre as ações e os serviços prestados 

pelos três níveis da Federação no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Na espécie, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), está inclusa a execução de ações de assistência terapêutica 

integral, inclusive farmacêutica, a teor do que dispõe o art. 6º, inciso I, 

alínea “d”, parte final, da Lei 8.080/90: “Art. 6º Estão incluídas ainda no 

campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de 

ações: d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;” Por 

isso que a saúde conta com seção exclusiva na Carta Magna, inserta no 

“Título VIII - Da Ordem Social”, Capítulo II – Da Seguridade Social”, no 

particular “Seção III – Da Saúde”, com regulamentação detalhada a partir 

do art. 196, sendo esta igualmente a diretriz da Constituição Estadual do 

Estado de Mato Grosso, delineada no “Título V – Do Desenvolvimento 

Econômico a Social”, “Capítulo I – Da Seguridade Social”, “Seção II – Da 

Saúde”. A par disso, o que a espelhar a inteligência acima declinada, o 

investimento estatal em saúde deve ser no mínimo, em cada ano, de 15% 

(quinze por cento) da receita líquida para a União, de 12% (doze por 

cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos 

recursos de que tratam o art, 157, a alínea “a” do inciso I e do inciso II do 

“caput” do art. 159, todos da CRFB/88 para os Estados e o Distrito Federal, 

e de 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do 

inciso I do “caput” e o § 3º do art. 159, todos da CRFB/88 para os 

Municípios e o Distrito Federal, sob pena de intervenção – uma das 

medidas mais drásticas em estado de exceção – e de crime de 

responsabilidade, na inteligência do art. 34, inciso VII, alínea “e”, art. 35, 

inciso III, c.c. o art. 198, § 2º, incisos I, II e III, e § 3º, incisos I, II e III, da 

CRFB/88 c.c. o art. 6º e art. 7º da LC 141/12 e art. 164, § 13, inciso I, 

alínea “a”, da CEMT: “Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no 

Distrito Federal, exceto para: VII - assegurar a observância dos seguintes 

princípios constitucionais: e) aplicação do mínimo exigido da receita 

resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações 

e serviços públicos de saúde. Art. 35. O Estado não intervirá em seus 

Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, 

exceto quando: III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita 

municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e 

serviços públicos de saúde; Art. 198. As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: § 2º A 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, 

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos 

derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: I - no caso da 

União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não 

podendo ser inferior a 15% (quinze por cento); II - no caso dos Estados e 

do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, 

alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 

respectivos Municípios; III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o 

produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos 

recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. § 3º Lei 

complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, 

estabelecerá: I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º; II - 

os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde 

destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos 

Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a 

progressiva redução das disparidades regionais; III - as normas de 

fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas 

federal, estadual, distrital e municipal; Art. 6º Os Estados e o Distrito 

Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no 

mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea “a” do 

inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, 

deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios. 

Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e 

serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da 

arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de 

que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, 

todos da Constituição Federal. Art. 164 Os projetos de lei relativos ao 
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plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos 

créditos adicionais serão apreciados pela Assembleia Legislativa, sendo 

aprovados por maioria absoluta dos seus membros. § 13 Para fins do 

disposto nos §§ 10 e 11 deste artigo, a execução da programação 

orçamentária das emendas parlamentares será: I - aplicada, SOB PENA DE 

IMPLICAR EM CRIME DE RESPONSABILIDADE, nas seguintes áreas e nos 

respectivos percentuais mínimos: a) 12% para a saúde;” (sem destaques 

no original). No respeitante, a par da divisão de competências 

constitucionais, da forma descentralizada, regionalizada e hierarquizada 

em níveis de complexidade crescente do Sistema Único de Saúde, a 

obrigação é solidária entre os entes da federação, o que explícito na Carta 

Magna, como visto, sendo esta a mesma interpretação do Supremo 

Tribunal Federal no RE 855.178, em sede de repercussão geral: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). De outro lado, sob a 

ótica do cidadão, a saúde é direito público subjetivo e, assim, constitui-se 

como dever do Estado a sua efetiva prestação e, em caso de negativa ou 

oferta irregular, possível a imputação de improbidade administrativa por 

aparente violação da legalidade, na dicção do art. 196 da CRFB/88 c.c. o 

art. 2º, “caput” e § 1º, da Lei 8.080/90 e art. 11, “caput”, da Lei 8.429/92: 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” “Art. 2º A saúde é 

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado 

de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação.” “Art. 11. Constitui ato de improbidade 

administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:” 

Ainda na senda constitucional, vê-se que é dever da família, da sociedade 

e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, dentre outros, o direito à educação, cabendo ao ente 

público (Estado) promover programas de assistência integral à saúde 

daqueles (criança, adolescente e jovem) mediante a criação de programas 

de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras 

de deficiência física, sensorial ou mental, na previsão do art. 227, “caput” 

e § 1º, inciso II, da CRFB/88: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e 

do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à 

saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de 

entidades não governamentais, mediante políticas específicas e 

obedecendo aos seguintes preceitos: II - criação de programas de 

prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de 

deficiência física, SENSORIAL ou mental, bem como de integração social 

do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento 

para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e 

serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de 

todas as formas de discriminação.” (sem destaques no original). E a 

determinação constitucional vem observada na lei ordinária, assegurado o 

direito à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 

permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 

condições dignas de existência, observado o tratamento igualitário aos 

portadores de necessidades especiais, na forma do art. 7º, art. 11, § 1º, 

art. 54, inciso VII, da Lei 8.069/90. “Art. 7º A criança e o adolescente têm 

direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 

sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 

harmonioso, em condições dignas de existência. Art. 11. É assegurado 

acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do 

adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o 

princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde. § 1º A criança e o adolescente com 

deficiência serão atendidos, sem discriminação ou segregação, em suas 

necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. 

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: VII - 

atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares 

de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde.” Ademais, é competência material comum e legislativa concorrente 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o cuidado com 

a saúde, a proteção, integração social e garantia das pessoas portadoras 

de deficiência, conforme disposição dos arts. 23, inciso II e 24, inciso XIV, 

da CRFB/88: “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da saúde e assistência pública, 

da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; Art. 24. 

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: XIV - proteção e integração social das pessoas 

portadoras de deficiência;” Consideradas estas premissas, foi promulgada 

a Lei 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos 

da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que, a par de considerar 

deficiente a pessoa que ostenta tal anomalia, estabeleceu como diretriz a 

atenção integral às necessidade de saúde da pessoa com o mencionado 

transtorno, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento 

multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes, podendo o 

poder público, inclusive, firmar contrato de direito público ou convênio com 

pessoas jurídicas de direito privado para o cumprimento desta diretriz. 

Ainda, o declinado diploma legislativo estabelece como direitos da pessoa 

com transtorno do espectro autista os direitos à vida digna, ao livre 

desenvolvimento da personalidade e o acesso a ações e serviços de 

saúde com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, nele 

incluso o ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL, além de outras, em 

observância ao art. 1º, § 2º, art. 2º, inciso III, e art. 3º, incisos I e III, alíneas 

“a”, “b”, “c”, “d” e “e”, da Lei 12.764/12: “Art. 1º Esta Lei institui a Política 

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. § 2º A PESSOA 

COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA É CONSIDERADA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. Art. 2º São 

diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista: III - a atenção integral às necessidades de 

saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o 

diagnóstico precoce, o ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL e o acesso a 

medicamentos e nutrientes; Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno 

do espectro autista: I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre 

desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer; III - o acesso a 

ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas 

necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que 

não definitivo; b) o ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL; c) a nutrição 

adequada e a terapia nutricional; d) os medicamentos; e) informações que 

auxiliem no diagnóstico e no tratamento.” (sem destaques no original). Não 

obstante o repertório de direitos acima elencado, a presente situação é 

endêmica em todo o país, a judicialização de demandas de saúde perante 

o Poder Judiciário com a consequente intervenção no Poder Executivo 

para a consecução daqueles direitos. E tal prática é extremamente 

prejudicial ao Poder Público e à própria coletividade, o que a frustrar 

qualquer política pública planejada, articulada e programada, porquanto, 

em última análise, obriga-se o Estado ao fornecimento de procedimentos, 

tratamentos e medicamentos muitas vezes não contemplados pela 

estrutura do Sistema Único de Saúde, alguns deles até de eficiência não 

comprovada. É certo que o cidadão não pode ficar desassistido, mormente 

quando o ordenamento jurídico lhe assegura a assistência à saúde como 

direito e garantia fundamental. Mas, de outro lado, também é certo que o 

ingresso ao Sistema de Saúde, mediante o manejo de medidas judiciais, é 

prerrogativa oportunizada à pequena parcela da população, ainda que por 

meio da Defensoria Pública ou do Ministério Público, o que a propiciar a 

vantagem de alguns em detrimento da maioria. Na prática, a questão é 

tormentosa e para que não haja mais prejuízos ou injustiças, quer para 

o(a)(s) postulante(s), quer para a sociedade, deve-se seguir, em casos 

ordinários, como o aqui analisado, a política pública estatuída pelo SUS, em 

que não há qualquer dúvida sobre a obrigação do Estado. De fato, como 
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bem ponderou o Ministro Luís Roberto Barroso: “Não há sistema de saúde 

que possa resistir a um modelo em que todos os remédios, 

independentemente de seu custo e impacto financeiro, devam ser 

oferecidos pelo Estado a todas as pessoas”. No particular, a 

imprescindibilidade da intervenção veio demonstrada nos exames 

laboratoriais, laudos, atestados e documentos médicos juntados, 

verificada a patologia que acomete a parte autora, sendo os tratamentos 

demandados contemplados pelo SUS, em conformidade com o parecer do 

Núcleo de Apoio Técnico - NAT, acostado ao id. 10058527: “2 - Quanto ao 

pleito: As terapias solicitadas estão indicadas, são classificadas como 

complementares, ou seja, auxiliam no tratamento nos menores portadores 

dessa síndrome. Estão contempladas nas tabelas do Sistema Único de 

Saúde e devem ser disponibilizadas no município de origem. A atuação 

reabilitadora deve sempre ser aplicada por uma equipe multidisciplinar 

(Neurologista, Ortopedista, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Terapeuta 

Ocupacional, Pediatra e Psicólogo), de acordo com as disfunções. 

Nenhum método é curativo, tem um grau de resolução variável, 

especialmente, com a intensidade e localização da lesão e, basicamente, 

sempre em longo prazo. Não existem métodos mágicos ou milagrosos.” 

Alfim, verifica-se que tanto o tratamento fonoaudiológico como o de terapia 

ocupacional poderá acarretar ao postulante maior desenvolvimento da 

linguagem, o que a implicar em impacto direto em seu quadro de saúde e, 

por consequência, em seu desenvolvimento psicológico, emocional e 

educacional, porquanto a comunicação é uma das bases para o processo 

de aprendizagem. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, confirmando-se a decisão liminar, 

para determinar ao MUNICÍPIO DE COLÍDER que forneça ao(à) paciente 

PAULO HENRIQUE ZEFERINO ROCHA, no prazo de 30 (trinta) dias, 

tratamento fonoaudiológico e terapia ocupacional (terapia de integração 

sensorial) pelo período de 01 (um) ano, sendo 03 (três) sessões 

semanais, com duração de 01 (uma) hora cada sessão, sob pena de multa 

por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 05 (CINCO) VEZES 

O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 4.770,00 

(quatro mil, setecentos e setenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do 

Estatuto Processual Civil, a ser CUSTEADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE, sem prejuízo de eventuais sanções criminais (crime de 

desobediência), civis (improbidade administrativa) e processuais. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). ADVIRTA-SE a SECRETÁRIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE de que o descumprimento da presente decisão poderá ser 

punida como ato atentatório à dignidade da justiça, na inteligência do § 1º, 

do art. 77, do NCPC, desde já fixada no importe de de 05 (CINCO) VEZES 

O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 4.770,00 

(quatro mil, setecentos e setenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do 

mesmo Estatuto Processual Civil, sem prejuízo de eventuais sanções 

criminais (crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e 

processuais. Esclareça-se à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e à 

Procuradoria Municipal ou Assessoria Jurídica Municipal que a multa fixada 

não se trata da corriqueira execução indireta por meio de multa civil diária, 

cabível somente às partes do processo, mas de multa por ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de incidir a terceiros 

por se tratar de sanção dirigida a qualquer pessoa que de qualquer forma 

participa do processo e deixa de cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais ou cria embaraços à sua efetivação, nos precisos termos do 

art. 77, “caput” e inciso IV, do NCPC: “Art. 77. Além de outros previstos 

neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: IV - cumprir com 

exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não 

criar embaraços à sua efetivação;” (sem destaques no original). 

Conquanto a demanda seja urgente, dada a gravidade da enfermidade, 

fixou-se prazo dilatado de 30 (trinta) dias de modo a possibilitar ao 

Município de Colíder o efetivo cumprimento voluntário da decisão e com 

isso pôr fim à lide e ao estado de angústia do(a) paciente. Decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento voluntário das obrigações 

acima impostas, DEFIRO desde já o bloqueio de verbas públicas nas 

contas bancárias do Município de Colíder, no importe das respectivas 

responsabilidades e observado o menor orçamento colacionado, na 

licença do art. 536, “caput”, do NCPC. Não fornecido o(s) tratamento(s) de 

forma voluntária pelo Município Colíder, incidente a multa por ato atentatório 

à dignidade da justiça, não havendo recurso contra esta ou, havendo, 

julgado improcedente, deverá a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, como 

pessoa natural, efetuar o pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias, 

podendo ela ser parcelada em até 10 (dez) vezes iguais, mediante boletos 

a serem emitidos pelo sítio eletrônico desta Corte de Justiça, em benefício 

do fundo de Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS. Não sendo paga a 

multa no prazo fixado, deverá ela ser inscrita como dívida ativa do Estado 

de Mato Grosso, executada sob o rito da Lei 6.830/80 com destinação 

igualmente ao fundo retro mencionado (Fundo de Apoio ao Judiciário - 

FUNAJURIS), em obediência ao § 3º, do art. 77, do NCPC. Intimem-se, 

PESSOALMENTE, em caráter de urgência, da presente decisão, a 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Proceda-se às diligências em 

conformidade com o art. 212, § 2°, do NCPC. Cientifique-se o Ministério 

Público. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. Decisão prolatada às 14h36 do dia 

22/05/2018, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. 

Colíder, 22 de maio de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000493-23.2018.8.11.0009. REQUERENTE: IVO ANTONIO FACCIN JUNIOR 

REQUERIDO: WESLEY FRANCISCO NOVAES Vistos. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38, “caput”, da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO A ação de cobrança, proposta por IVO 

ANTÔNIO FACCIN JUNIOR em desfavor de WESLEY FRANCISCO NOVA, 

foi promovida no foro incompetente. Há informações nos autos de que a 

cártula de cheque foi emitida na Cidade de Cláudia, bem ainda de que a 

parte autora reside na Rua Costa e Silva, nº 1.435, Bairro Centro, em 

Cláudia e a parte ré possui domicílio na Rua Espírito Santo, s/nº, Eva 

Modas, Bairro Centro, em Nova Santa Helena. No particular, há regramento 

específico constante do art. 4º da Lei 9.099/95: “Art. 4º É competente, 

para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do 

réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, 

sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III 

- do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para 

reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer 

hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste 

artigo.” Portanto, há foro próprio e competente para a análise da demanda, 

consoante o aludido dispositivo legal, considerando-se não haver 

informações nos autos de que o fato tivesse ocorrido nesta Comarca, bem 

como por serem as partes residentes e domiciliadas em outras jurisdições. 

Ademais, no respeitante, o Enunciado 89 do FONAJE, a permitir atuação 

de ofício: “ENUNCIADO 89 – A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” Assim, fica prejudicada a análise do pedido 

de tutela de urgência, e, por consequência, o exame do mérito. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, e, por consequência, REVOGO a 

decisão anterior, CANCELO a audiência redesignada e JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, inciso III, da Lei 

9.099/95 c.c. o Enunciado nº 89 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas. Nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 28 de maio 

de 2018.
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Advogado(s) Polo Passivo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002011-82.2017.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: DEJAIR PAVÃO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES A 

presente sentença obedecerá aos limites traçados nos Artigos 2º e 38º 

da Lei 9.099/95 c/c Artigo 1.046, §§ 2º e 4º, do NCPC c/c Enunciados nº. 

161 e 162 do FONAJE. Desta forma, dispensa-se o relatório. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA onde a parte autora alega ser credora da 

importância de R$ 198,85 (cento e noventa e oito reais e oitenta e cinco 

centavos) que atualizados até a data da distribuição da presente já 

perfaziam R$ 708,18 (sete centos e oito reais e dezoito centavos), 

conforme consta da planilha de atualização anexa a exordial. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada, alega a 

prejudicial da prescrição, pois a suposta dívida já ultrapassa mais de 5 

anos. Prejudicial de mérito que é, impõe-se analisá-la. Os documentos 

firmados pelo reclamado, que embasam a presente ação de cobrança, 

foram vencidos em 18/10/2007. A parte reclamante, por sua vez, somente 

ingressou com a presente reclamação no dia 27/10/2017, seja 10 anos 

depois. O prazo prescricional para ação de cobrança é de 05 (cinco) 

anos, conforme artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil. III – DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I do Novo Estatuto 

Processual Civil, OPINO pelo RECONHECIMENTO de OFICIO, da prescrição 

da pretensão inicial, e, com fundamento no artigo 487, II, do NCPC, 

DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 21 de maio de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000345-46.2017.8.11.0009 REQUERENTE: MARIA ROSA DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Dispensado o relatório nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Mérito: O reclamante pretende ver a 

reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais, 

por defeito no serviço. Alega que é usuário dos serviços de telefonia da 

reclamada, cujas faturas foram integralmente pagas por duas vezes e 

mesmo assim a reclamada bloqueou os serviços. A reclamada, 

devidamente citada, compareceu à audiência de conciliação, mas deixou 

de ofertar contestação, razão pela qual lhe aplico os efeitos da revelia, 

mormente o efeito material, nos termos do art. 344 do CPC, considerando 

não se tratar das situações do art. 345 do mesmo diploma legal. Ora, pelo 

que evidenciam os documentos juntados neste processo, principalmente 

os comprovantes de pagamento das faturas, não resta dúvida que todos 

os débitos decorrentes da prestação e serviços estavam quitados e 

mesmo assim a reclamada bloqueou o serviço. O reclamante informou 

todos os números de protocolo das reclamações administrativa que 

registrou perante a reclamada, clamando por solução para seu problema e 

as reclamadas nada fizeram. Não há sombra de dúvida que a reclamada 

bloqueou os serviços contratados pelo reclamante, sem nenhuma 

justificativa. Fica, neste caso, configurado ato ilícito, ensejador da 

obrigação de indenizar. Não é demais lembrar que, neste conflito de 

interesses, figura, de um lado, uma operadora de telefonia, dotada de 

todas as possibilidades de produção de prova, legalmente elevada à 

categoria de fornecedora de bens e serviços, e de outro o particular, que 

se encontra na categoria de consumidora. Neste caso, as obrigações 

contratuais não se limitam à prestação de serviços e ao pagamento do 

valor das faturas mensais. Como corolário da garantia contratual, resulta 

que, tem a operadora o dever de zelar pelo serviço prestado e por sua 

qualidade, prevenindo e evitando prejuízos ao consumidor, mantendo 

ininterruptos os serviços, a não ser que existente causa que legalmente 

autorize a suspensão. Vejo nesta hipótese em particular, pelo descaso e 

pela indiferença no tratamento dado ao consumidor, nítido dano moral, 

capaz de ensejar édito reparatório, em função da raiva e da angustia 

sofridos pela parte reclamante, em função da má prestação de serviços 

da reclamada. Aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90, que estabelece a facilitação 

da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do 

ônus da prova, em seu favor, no processo civil, quando a critério do Juiz, 

for verossímil sua alegação. Os danos de ordem moral são devidos, tanto 

em função da adoção de restrições comerciais contra o reclamante, como 

pela defeituosa prestação dos serviços. Código de Defesa do 

Consumidor: “Art- 6º - São direitos básicos do consumidor: VI- a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos”. (grifo meu) A responsabilidade do prestador de 

serviços, por danos gerados ao consumidor é objetiva, nos moldes do 

artigo 14 do CDC: “Art- 14 – O fornecedor de serviços reponde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” (negritei). Os danos morais caracterizam-se in re 

ipsa, conforme orientação que transcrevo: “01 -STJ - Superior Tribunal de 

Justiça Tipo do Documento: ACÓRDÃO Número do Registro: 

200501545010 Sigla da Classe: RESP Classe do Processo: RECURSO 

ESPECIAL Número do Processo: 782278 UF do Processo: ES Data de 

Decisão: 18/10/2005 Código do Órgão Julgador: T4 Nome do Órgão 

Julgador: QUARTA TURMA Indexação: VEJA A EMENTA E DEMAIS 

INFORMAÇÕES. Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

TENTATIVA DE SOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O Tribunal 

de origem, com base nos elementos fático-probatórios produzidos nas 

instâncias ordinárias, reconheceu o evento danoso e a conduta ilícita do 

banco-recorrente, ao promover o indevido protesto de título e a 

conseqüente inscrição irregular do nome do autor nos cadastros de 

proteção ao crédito. Ademais, reconheceu a não comprovação pelo 

Banco do alegado fato de ter "reparado em tempo hábil" o equívoco que 

originou o mencionado protesto e o apontamento negativo do autor. 2. 

Improcedem as alegações de ausência de danos, porquanto, consoante 

entendimento firmado nesta Corte, a simples inscrição indevida no 

cadastro de devedores já é suficiente para gerar dano reparável ( "O 

dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos 
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órgãos de proteção ao crédito, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pelos autores, que se permite, na 

hipótese, facilmente presumir, gerando direito à ressarcimento", in: Resp. 

nºs: 110.091/MG, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ 28.08.00; 196. 

824, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ 02.08.99; 323.356/SC, Rel. Min. 

ANTONIO PÁDUA RIBEIRO, DJ 11.06.2002). 3. Recurso não conhecido. 

(Ministro Relator: JORGE SCARTEZZINI - Fonte: DJ - Data: 14/11/2005 - 

PG:00343)” “02- STJ - Superior Tribunal de Justiça Tipo do Documento: 

ACÓRDÃO Número do Registro: 200501388111 Sigla da Classe: AGA 

Classe do Processo: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Número do Processo: 701915 UF do Processo: SP Data de 

Decisão: 25/10/2005 Código do Órgão Julgador: T4 Nome do Órgão 

Julgador: QUARTA TURMA Indexação: VEJA A EMENTA E DEMAIS 

INFORMAÇÕES. Ementa: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL - DESNECESSIDADE - 

DESPROVIMENTO. 1 - Conforme entendimento firmado nesta Corte, "não 

há falar em prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a 

dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam", para gerar o dever 

de indenizar. Precedentes (REsp nºs 261.028/RJ, 294.561/RJ, 661.960/PB 

e 702.872/MS). 2 - Agravo Regimental desprovido.(Ministro Relator: JORGE 

SCARTEZZINI - Fonte: DJ - Data: 21/11/2005 - PG:00254)”. (Com negrito 

meu). (Fonte: Prolink – Informa Jurídico – Versão 41). Os danos morais, 

embora devidos, devem ser arbitrados em importância moderada e 

proporcional aos danos verificados, afastando-se a possibilidade de ilícito 

enriquecimento do reclamante. Assim sendo, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a reclamação e CONDENO a reclamada a indenizar ao 

reclamante, pelos prejuízos de ordem moral que causou, em quantia que 

estabeleço no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros 

de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a 

partir desta data. Bem como, CONDENAR a empresa reclamada à 

devolução simples de R$ 48,99 (quarenta e oito reais e noventa e nove 

centavos) ao requerente, a título de repetição de indébito, com juros de 

mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da 

citação. Após o trânsito em julgado, a reclamada deverá ser intimada, 

através de seus advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na 

forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento 

forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da obrigação. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 21 de maio de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000345-46.2017.8.11.0009 REQUERENTE: MARIA ROSA DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Dispensado o relatório nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Mérito: O reclamante pretende ver a 

reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais, 

por defeito no serviço. Alega que é usuário dos serviços de telefonia da 

reclamada, cujas faturas foram integralmente pagas por duas vezes e 

mesmo assim a reclamada bloqueou os serviços. A reclamada, 

devidamente citada, compareceu à audiência de conciliação, mas deixou 

de ofertar contestação, razão pela qual lhe aplico os efeitos da revelia, 

mormente o efeito material, nos termos do art. 344 do CPC, considerando 

não se tratar das situações do art. 345 do mesmo diploma legal. Ora, pelo 

que evidenciam os documentos juntados neste processo, principalmente 

os comprovantes de pagamento das faturas, não resta dúvida que todos 

os débitos decorrentes da prestação e serviços estavam quitados e 

mesmo assim a reclamada bloqueou o serviço. O reclamante informou 

todos os números de protocolo das reclamações administrativa que 

registrou perante a reclamada, clamando por solução para seu problema e 

as reclamadas nada fizeram. Não há sombra de dúvida que a reclamada 

bloqueou os serviços contratados pelo reclamante, sem nenhuma 

justificativa. Fica, neste caso, configurado ato ilícito, ensejador da 

obrigação de indenizar. Não é demais lembrar que, neste conflito de 

interesses, figura, de um lado, uma operadora de telefonia, dotada de 

todas as possibilidades de produção de prova, legalmente elevada à 

categoria de fornecedora de bens e serviços, e de outro o particular, que 

se encontra na categoria de consumidora. Neste caso, as obrigações 

contratuais não se limitam à prestação de serviços e ao pagamento do 

valor das faturas mensais. Como corolário da garantia contratual, resulta 

que, tem a operadora o dever de zelar pelo serviço prestado e por sua 

qualidade, prevenindo e evitando prejuízos ao consumidor, mantendo 

ininterruptos os serviços, a não ser que existente causa que legalmente 

autorize a suspensão. Vejo nesta hipótese em particular, pelo descaso e 

pela indiferença no tratamento dado ao consumidor, nítido dano moral, 

capaz de ensejar édito reparatório, em função da raiva e da angustia 

sofridos pela parte reclamante, em função da má prestação de serviços 

da reclamada. Aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90, que estabelece a facilitação 

da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do 

ônus da prova, em seu favor, no processo civil, quando a critério do Juiz, 

for verossímil sua alegação. Os danos de ordem moral são devidos, tanto 

em função da adoção de restrições comerciais contra o reclamante, como 

pela defeituosa prestação dos serviços. Código de Defesa do 

Consumidor: “Art- 6º - São direitos básicos do consumidor: VI- a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos”. (grifo meu) A responsabilidade do prestador de 

serviços, por danos gerados ao consumidor é objetiva, nos moldes do 

artigo 14 do CDC: “Art- 14 – O fornecedor de serviços reponde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” (negritei). Os danos morais caracterizam-se in re 

ipsa, conforme orientação que transcrevo: “01 -STJ - Superior Tribunal de 

Justiça Tipo do Documento: ACÓRDÃO Número do Registro: 

200501545010 Sigla da Classe: RESP Classe do Processo: RECURSO 

ESPECIAL Número do Processo: 782278 UF do Processo: ES Data de 

Decisão: 18/10/2005 Código do Órgão Julgador: T4 Nome do Órgão 

Julgador: QUARTA TURMA Indexação: VEJA A EMENTA E DEMAIS 

INFORMAÇÕES. Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

TENTATIVA DE SOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O Tribunal 

de origem, com base nos elementos fático-probatórios produzidos nas 

instâncias ordinárias, reconheceu o evento danoso e a conduta ilícita do 

banco-recorrente, ao promover o indevido protesto de título e a 

conseqüente inscrição irregular do nome do autor nos cadastros de 

proteção ao crédito. Ademais, reconheceu a não comprovação pelo 

Banco do alegado fato de ter "reparado em tempo hábil" o equívoco que 

originou o mencionado protesto e o apontamento negativo do autor. 2. 

Improcedem as alegações de ausência de danos, porquanto, consoante 

entendimento firmado nesta Corte, a simples inscrição indevida no 

cadastro de devedores já é suficiente para gerar dano reparável ( "O 

dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pelos autores, que se permite, na 

hipótese, facilmente presumir, gerando direito à ressarcimento", in: Resp. 

nºs: 110.091/MG, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ 28.08.00; 196. 

824, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ 02.08.99; 323.356/SC, Rel. Min. 

ANTONIO PÁDUA RIBEIRO, DJ 11.06.2002). 3. Recurso não conhecido. 

(Ministro Relator: JORGE SCARTEZZINI - Fonte: DJ - Data: 14/11/2005 - 
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PG:00343)” “02- STJ - Superior Tribunal de Justiça Tipo do Documento: 

ACÓRDÃO Número do Registro: 200501388111 Sigla da Classe: AGA 

Classe do Processo: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Número do Processo: 701915 UF do Processo: SP Data de 

Decisão: 25/10/2005 Código do Órgão Julgador: T4 Nome do Órgão 

Julgador: QUARTA TURMA Indexação: VEJA A EMENTA E DEMAIS 

INFORMAÇÕES. Ementa: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL - DESNECESSIDADE - 

DESPROVIMENTO. 1 - Conforme entendimento firmado nesta Corte, "não 

há falar em prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a 

dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam", para gerar o dever 

de indenizar. Precedentes (REsp nºs 261.028/RJ, 294.561/RJ, 661.960/PB 

e 702.872/MS). 2 - Agravo Regimental desprovido.(Ministro Relator: JORGE 

SCARTEZZINI - Fonte: DJ - Data: 21/11/2005 - PG:00254)”. (Com negrito 

meu). (Fonte: Prolink – Informa Jurídico – Versão 41). Os danos morais, 

embora devidos, devem ser arbitrados em importância moderada e 

proporcional aos danos verificados, afastando-se a possibilidade de ilícito 

enriquecimento do reclamante. Assim sendo, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a reclamação e CONDENO a reclamada a indenizar ao 

reclamante, pelos prejuízos de ordem moral que causou, em quantia que 

estabeleço no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros 

de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a 

partir desta data. Bem como, CONDENAR a empresa reclamada à 

devolução simples de R$ 48,99 (quarenta e oito reais e noventa e nove 

centavos) ao requerente, a título de repetição de indébito, com juros de 

mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da 

citação. Após o trânsito em julgado, a reclamada deverá ser intimada, 

através de seus advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na 

forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento 

forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da obrigação. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 21 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002024-81.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FERNEDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002024-81.2017.8.11.0009. REQUERENTE: MARILENE FERNEDA DA 

SILVA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Visto. Dispensado 

o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. A 

simples análise das alegações das partes, em confronto com os 

documentos apresentados, leva-me à conclusão de que deve a 

reclamação ser julgada parcialmente procedente. Sem nenhuma 

controvérsia, a parte reclamante adquiriu da parte reclamada, no mês de 

junho de 2017, 01 (um) Cômoda Europa Plata 94L G 7347 CRML/Creme, no 

valor de R$ 247,30 e Estofado Canto Paris Azul, no valor de R$ 757,70. 

Diz que os produtos, após um tempo, apresentaram defeito, assim 

procurou a Loja reclamada que lhe enviou um montador até sua 

residência, porém não adiantou, pois os produtos continuam com o mesmo 

defeito, postulando o conserto a troca dos produtos, ou valor equivalente 

ao que foi pago. A reclamada, devidamente citada, compareceu à 

audiência de conciliação, mas deixou de ofertar contestação, razão pela 

qual lhe aplico os efeitos da revelia, mormente o efeito material, nos termos 

do art. 344 do CPC, considerando não se tratar das situações do art. 345 

do mesmo diploma legal. Não se pode olvidar que neste conflito de 

interesses figuram, de um lado, uma empresa, dotada de todas as 

possibilidades de produção de prova, e, de outro o particular, que se 

encontra na condição de consumidor. Aplica-se, portanto, a inversão do 

ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a 

facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele foi 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Os 

problemas verificados no calçado decorrem de vício de qualidade, que 

frustrou a expectativa do consumidor quanto à sua utilização, de maneira 

que merece vigência a legal prerrogativa de opção pela substituição do 

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou a 

devolução do valor pago, consignada no artigo 18, § 1º, I e II, da Lei 

8.072/90. “Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou 

não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas. § 1º Não sendo o vício sanado no prazo 

máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: (...) II- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (...).” (negritei). A 

restituição dos valores pagos ao produto são devidos, em face à demora 

no conserto, bem como, na negativa de troca dos produtos defeituosos. 

Isto posto, pelos fundamentos acima, julgo PROCEDENTE a reclamação e 

condeno a reclamada a ressarcir o valor de R$ 1.005,00 (um mil e cinco 

reais), acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso, e 

correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 22 de maio de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-60.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA CONTENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000648-60.2017.8.11.0009. REQUERENTE: CELIA CONTENTE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. RELATÓRIO Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. FUNDAMENTAÇÃO Presentes as condições da 

ação e os pressupostos de constituição e existência válida da relação 

jurídico-processual, prescindindo o feito de produção de outras provas, 

passo ao julgamento do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

onde a parte Reclamante notícia que é servidora pública e nunca realizou 

qualquer empréstimo junto a empresa Requerida. Em seguida, afirma que 
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foi surpreendida com a existência de um empréstimo consignado que 

nunca possuiu, sendo descontado de seu salário de forma indevida desde 

setembro do ano de 2013, sendo ao total, 42 parcelas. De início, resta 

incontroverso que o empréstimo foi realizado pela parte autora com a 

reclamada. Ocorre que o Requerido trouxe aos autos CÉDULA DE 

CREDITO BANCÁRIO, bem como AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM 

FOLHA assinado pela parte autora, documentos pessoais apresentados 

no ato de contratação, assim como comprovante de residência da mesma, 

no mesmo endereço que a parte autora juntou com a inicial, sem contar o 

documento de crédito em sua conta corrente entre outros vários 

documentos assinados pela Autora. Em que pese os argumentos 

apresentados pela parte autora, caberia a mesma diligenciar quanto à 

veracidade das informações, ler previamente o que estava assinando. O 

fato é que a parte autora foi beneficiada pelo valor do empréstimo, pois, o 

banco realizou o depósito em sua conta. Portanto, não há que se falar em 

abuso por parte da Reclamada com relação ao valor atualizado da dívida, 

uma vez que foi a própria parte Autora quem deu causa ao débito 

existente. Assim, diante da comprovação pela ré da relação jurídica 

contratual que originou os descontos na aposentadoria do autor, fato este 

impeditivo do direito perseguido na inicial (art. 373, inciso II, do NCPC), a 

rejeição dos pedidos é medida que se impõe. Alfim, com a litigância 

maliciosa, pois que inicialmente a parte autora aduziu inexistir qualquer 

relação jurídica com a parte ré, o que, como visto, não condiz com a 

realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa prevista no art. 80, 

incisos I, II e III, do NCPC, o qual se estabelece em 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, a condição pessoal da parte autora (autônoma e 

aposentada) e a gravidade da conduta. Tais condutas devem ser 

reprimidas energicamente, não só pela reprovabilidade, mas, sobretudo 

pela falta de ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e até mesmo 

criminoso. Aquele que omite e faz declaração falsa em petição e a 

protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, tem, 

inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem 

como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” DISPOSITIVO Ante o exposto: a) 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, com isso, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; b) CONDENO a parte autora, de 

ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, atribuída em R$ 37.480,00 (cinquenta mil reais), o que 

perfaz o montante de R$ 3.748,00 (três mil, setecentos e quarenta e oito 

reais), bem como em todos os honorários advocatícios, contratuais e 

sucumbenciais, além de todas as despesas assumidas pela parte ré com 

este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput”, do 

NCPC, o que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do 

NCPC); c) REVOGO a liminar concedida no ID 6847286. DISPOSIÇÕES 

FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento de 5 (CINCO) VEZES as 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes 

fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, pois que: a) 

regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da 

prestação do serviço; c) ótimo o grau de zelo do profissional e o trabalho 

por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos 

termos do art. 85, § 2º, c.c. o art. 100, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora 

usufruiu dos serviços do Poder Judiciário para uma causa absolutamente 

inidônea, de fins ilícitos, não sendo justo e correto que a coletividade 

pague por uma atitude torpe e baixa, não só pela falta de ética, mas 

principalmente porque tal conduta contribui para a morosidade da 

prestação jurisdicional àqueles que efetivamente precisam, REVOGO a 

gratuidade da justiça em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo 

único, do NCPC, art. 470, parágrafo único, e principalmente ao art. 949, 

inciso III, da CNGC, abaixo transcrito, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 99, também do NCPC. 

“Art. 949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” Por consequência, em 

interpretação conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de 

Processo Penal, vedada a requisição de instauração de inquérito policial 

de ofício por parte da autoridade judiciária, em obediência ao sistema 

acusatório previsto no art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, 

LVII, LXXIV, e art. 129 da CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia 

integral do feito ao MINISTÉRIO PÚBLICO, na licença do art. 40 do citado 

Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as providências 

julgadas pertinentes. Ressalta-se que a não adoção de qualquer 

providência neste sentido enquadraria este magistrado em eventual 

prática de prevaricação (art. 319 do Código Penal). Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.960/94. Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento e 

providências julgadas pertinentes. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do § 4º, 

do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se e intimem-se. Em razão do reduzido número 

de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 22 de maio de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001433-22.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA SOARES MOLINARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

SENTENÇA Processo: 1001433-22.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

- FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com 

isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso 

I, do NCPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por ROSALINA SOARES MOLINARI em desfavor 

de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. E os pedidos formulados 

pela parte autora não merecem acolhimento. É que a parte demandante 

não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 

373, inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, demonstração da conduta 

abusiva a responsabilizar a parte acionada. Alega a parte autora não 

possuir débitos com a parte ré, surpreendida que foi ao realizar compra 

em estabelecimento comercial que seus dados cadastrais foram inseridos 
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na lista de inadimplentes. Entanto, em sede de contestação, comprovou a 

instituição financeira requerida que os débitos objeto do apontamento em 

questão derivam do inadimplemento das obrigações contraídas pela parte 

autora na Proposta de Financiamento de Bens e/ou Serviços – Pessoa 

Física nº 4348415090 celebrada em 30/07/2013 (id. 10504848 - págs. 1/2 

e 10504851 - págs. 1/3), na qual se obrigou ao pagamento de 48 

(quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 494,59 (quatrocentos e noventa 

e quatro reais e cinquenta e nove centavos) cada. A parte autora, por seu 

turno, embora admita na inicial a celebração do referido financiamento e 

alegue sua quitação integral, apresentou comprovantes (id. 9420654 - 

págs. 1/2) do pagamento de apenas 6 (seis) das 48 (quarenta e oito) 

prestações assumidas no instrumento. Assim, considerando a 

comprovação pela requerida da relação jurídica das partes originária da 

negativação objeto dos pedidos, caberia à parte autora, a teor do disposto 

no art. 320 do Código Civil e 373, I, do NCPC, comprovar o adimplemento 

total da dívida, ônus do qual, contudo não se desincumbiu. Ausentes, 

portanto, um dos elementos inerentes à responsabilidade civil – ato ilícito – 

ante a falta de comprovação pela parte autora de que teve seu nome 

inserto no cadastro de inadimplentes por dívida indevida, impõe-se a 

rejeição dos pedidos formulados na inicial. Nesse mesmo sentido, 

colaciono o seguinte precedente da Turma Recursal de E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

JUNTADA DE CONTRATO COMPROVANDO A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. RELAÇÃO 

JURÍDICA INCONTROVERSA ANTE AS DECLARAÇÕES TECIDAS NAS 

CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO 

DISPOSTO NO ART. 333, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

(...) Nesses casos, em que não há negativa de contratação dos serviços, 

insurgindo-se a consumidora tão somente quanto ao débito que 

consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é 

evidente que competia a esta, no mínimo, ter comprovado que vinha 

quitando regularmente suas obrigações até o momento do suposto 

cancelamento do serviço, o que não foi feito. (...).” (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 100608820158110013/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 16/03/2016). (sem destaques no 

original) III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, ao arquivo 

com as devidas baixas, observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Considerando-se o reduzido número de 

servidores nesta unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença 

como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 08 de março de 2018.
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FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002211-89.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ALISON LEITE ROMERO 

REQUERIDO: CLARO S.A. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento, não havendo 

prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da 

demanda, com base no art. 355, I, do nCPC. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS onde a parte reclamante alega ter 

sido negativada pela empresa reclamada junto aos órgãos de proteção ao 

crédito em face de suposto débito no valor de R$ 110,50 (cento e dez 

reais e cinquenta centavos), débito este que não reconhece. Diante dos 

transtornos suportados, pleiteia a declaração de inexistência do débito, 

bem como reparação pecuniária a título de danos morais. Da análise dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão ao demandante. Com efeito, restou incontroversa 

nos autos a contestada negativação junto aos órgãos de proteção ao 

crédito por débito existente junto à parte passiva. Ocorre que, 

compulsando os autos do processo digital, verifico que a empresa 

reclamada não apresentou prova concreta e suficiente que pudesse 

justificar a existência e regularidade do débito apontado na inicial, sequer 

colacionando o contrato celebrado entre as partes ou mesmo elementos 

que indicassem a efetiva existência de relação jurídica entre as partes. Ao 

revés, limitou-se a inserir, no corpo da contestação, algumas telas em 

nome do postulante, bem como algumas faturas, o que não faz prova 

alguma, máxime por ser prova unilateral despida da subscrição do titular, 

sem falar que a mencionada resposta foi apresentada de forma genérica, 

desprovida de documentos idôneos que pudessem legitimar o débito 

imputado na inicial, bem como a consequente restrição nominal do 

requerente junto aos cadastros de inadimplentes. Ora, a parte reclamada é 

responsável direta pela negativação indevida, mormente porque a ela 

competia o dever de cautela e verificação de eventual falha em seu 

sistema de contratação, cobrança e pagamentos. É certo, ademais, que a 

reclamada não trouxe qualquer elemento de prova que retire a validade 

dos documentos juntados na inicial, e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida 

questionada. Resta patente, portanto, o comportamento abusivo da parte 

reclamada. Assim, é medida que se impõe a declaração de inexistência do 

débito apontado na petição inicial, no valor de R$ 110,50 (cento e dez 

reais e cinquenta centavos), com a consequente retirada do nome da 

parte ativa do cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, em analogia ao § 3º, do art. 43, do CDC: “Art. 43. O consumidor, sem 

prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em 

cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados 

sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. (...) § 3° O 

consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e 

cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no 

prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais 

destinatários das informações incorretas.” (destacamos). No particular, 

verifico, ainda, a hipótese de dano moral indenizável, eis que os 

pressupostos da responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo 

causal) se mostram presentes, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, sem 

falar que os fatos reportados na inicial configuram efetiva lesão a direitos 

da personalidade, não se constituindo em meros aborrecimentos ou 

dissabores cotidianos da vida em sociedade. De fato, a indevida 

negativação do nome do consumidor junto a órgãos de proteção ao crédito 

gera transtornos em sua vida social que afetam sua higidez psíquica, 

configurando-se, assim, o dever de indenizar. Trata-se, aliás, de dano 

moral in re ipsa, o qual dispensa comprovação concreta de sentimentos 

negativos, tais como dor, humilhação, vexame ou constrangimento. Na 

análise do quantum indenizatório a título de dano moral, devem-se 

observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de tal modo 

que o valor arbitrado não configure enriquecimento sem causa da parte 

autora. Além disso, deve-se considerar o efeito pedagógico da medida, 

para que a parte reclamada não reitere o comportamento danoso. Para 

tanto, deve-se aferir os critérios elencados pela doutrina e jurisprudência 

como determinantes para aferição do respectivo valor, tais como o grau 

da lesão causada, a condição econômica das partes, o grau de dolo ou 

culpa do ofensor, os benefícios advindos do comportamento danoso, 

dentre outros. Partindo-se de tais premissas, no caso em análise, entendo 

por bem arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que considero razoável e proporcional ao 

fato. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do nCPC, para o fim de: 1. DECLARAR a 

inexistência do débito apontado na inicial, no valor de R$ 110,50 (cento e 

dez reais e cinquenta centavos), determinando à empresa reclamada que 

proceda ao cancelamento da inscrição do nome do reclamante junto aos 

cadastros de inadimplentes pela aludida dívida, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis; e 2. CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, devidos em favor da 

parte reclamante, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e 
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correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362 do STJ). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos 

Juiz Leigo Vistos. Excepcionalmente, DEIXO DE HOMOLOGAR a 

respeitável minuta do zeloso Juiz Leigo, e passo a proferir SENTENÇA EM 

SUBSTITUIÇÃO, na licença do art. 40, "caput", da Lei 9.099/95. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu à solenidade e 

não apresentou qualquer justificativa, o que faz presumir sua desistência. 

Assim, em consonância com o pedido da parte ré, HOMOLOGO a 

desistência tácita da parte autora e julgo EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o 

art. 485, inciso VIII, do NCPC. Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95, a movimentação do Poder Judiciário sem o devido zelo por 

aquele que postula, mormente diante dos mais de 5 mil processos em 

trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão pela 

qual CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do 

FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da 

justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título.” “ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de 

honorários advocatícios na forma dos citados dispositivos legais suso 

declinados (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada 

no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 31 de 

maio de 2018.
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IVANILDA FERNANDES SARAIVA (REQUERENTE)
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DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001859-34.2017.8.11.0009. REQUERENTE: IVANILDA FERNANDES 

SARAIVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

- FUNDAMENTAÇÃO II.2 - Do mérito Estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento, não havendo prejudiciais a serem analisadas. Com 

isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, I, do 

nCPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS onde a parte 

reclamante alega ter sido negativada pela empresa reclamada junto aos 

órgãos de proteção ao crédito em face de suposto débito no valor de R$ 

99,98 (noventa e nove reais, e noventa e oito centavos), débito este que 

encontra-se quitado. Diante dos transtornos suportados, pleiteia a 

declaração de inexistência do débito, bem como reparação pecuniária a 

título de danos morais. Liminar concedida para exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros de inadimplentes (ID 10623496). Da análise dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão ao demandante. Com efeito, restou incontroversa 

nos autos a contestada negativação junto aos órgãos de proteção ao 

crédito por débito existente junto à parte passiva. Ocorre que, 

compulsando os autos do processo digital, verifico que a empresa 

reclamada não apresentou prova concreta e suficiente que pudesse 

justificar a existência e regularidade do débito apontado na inicial. Ocorre 

que, conforme se depreende dos documentos acostados à inicial, referido 

débito foi quitado pela reclamante no prazo regular de vencimento da 

obrigação. Ao revés, a contestação foi apresentada de forma genérica, 

desprovida de documentos idôneos que pudessem legitimar o débito 

imputado na inicial, bem como a consequente restrição nominal do 

requerente junto aos cadastros de inadimplentes. Ora, a parte reclamada é 

responsável direta pela negativação indevida, mormente porque a ela 

competia o dever de cautela e verificação de eventual falha em seu 

sistema de contratação, cobrança e pagamentos. É certo, ademais, que a 

reclamada não trouxe qualquer elemento de prova que retire a validade 

dos documentos juntados na inicial, e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida 

questionada. Resta patente, portanto, o comportamento abusivo da parte 

reclamada. Assim, é medida que se impõe a declaração de inexistência do 

débito apontado na petição inicial, no valor de R$ 99,98 (noventa e nove 

reais, e noventa e oito centavos), com a consequente retirada do nome da 

parte ativa do cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, em analogia ao § 3º, do art. 43, do CDC: “Art. 43. O consumidor, sem 

prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em 

cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados 

sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. (...) § 3° O 

consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e 

cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no 

prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais 

destinatários das informações incorretas.” (destacamos). No particular, 

verifico, ainda, a hipótese de dano moral indenizável, eis que os 

pressupostos da responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo 

causal) se mostram presentes, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, sem 

falar que os fatos reportados na inicial configuram efetiva lesão a direitos 

da personalidade, não se constituindo em meros aborrecimentos ou 

dissabores cotidianos da vida em sociedade. De fato, a indevida 

negativação do nome do consumidor junto a órgãos de proteção ao crédito 

gera transtornos em sua vida social que afetam sua higidez psíquica, 

configurando-se, assim, o dever de indenizar. Trata-se, aliás, de dano 

moral in re ipsa, o qual dispensa comprovação concreta de sentimentos 

negativos, tais como dor, humilhação, vexame ou constrangimento. Na 

análise do quantum indenizatório a título de dano moral, devem-se 

observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de tal modo 

que o valor arbitrado não configure enriquecimento sem causa da parte 

autora. Além disso, deve-se considerar o efeito pedagógico da medida, 

para que a parte reclamada não reitere o comportamento danoso. Para 

tanto, deve-se aferir os critérios elencados pela doutrina e jurisprudência 

como determinantes para aferição do respectivo valor, tais como o grau 

da lesão causada, a condição econômica das partes, o grau de dolo ou 

culpa do ofensor, os benefícios advindos do comportamento danoso, 

dentre outros. Partindo-se de tais premissas, no caso em análise, entendo 

por bem arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que considero razoável e proporcional ao 

fato. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do nCPC, para o fim de: 1. DECLARAR a 

inexistência do débito apontado na inicial, no valor de R$ 99,98 (noventa e 

nove reais, e noventa e oito centavos), determinando à empresa 

reclamada que proceda ao cancelamento da inscrição do nome do 

reclamante junto aos cadastros de inadimplentes pela aludida dívida, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis; e 2. CONDENAR a empresa reclamada ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, 

devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ). Deferido o pedido de gratuidade judiciária, 

consoante fundamentação acima, sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 22 de maio de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001111-02.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ISAIAS LIMA RIBEIRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.2 - Do mérito Estão presentes as condições da ação 

e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e 

sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento, não havendo prejudiciais a serem analisadas. Com 

isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, I, do 

nCPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS onde a parte 

reclamante alega ter sido negativada pela empresa reclamada junto aos 

órgãos de proteção ao crédito em face de suposto débito no valor de R$ 

5.359,08 (cinco mil trezentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), 

débito este que encontra-se quitado. Diante dos transtornos suportados, 

pleiteia a declaração de inexistência do débito, bem como reparação 

pecuniária a título de danos morais. Liminar concedida para exclusão do 

nome da reclamante dos cadastros de inadimplentes (ID 10614493). Da 

análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste parcial razão ao demandante. Com efeito, restou 

incontroversa nos autos a contestada negativação junto aos órgãos de 

proteção ao crédito por débito existente junto à parte passiva. Ocorre que, 

compulsando os autos do processo digital, verifico que a empresa 

reclamada não apresentou prova concreta e suficiente que pudesse 

justificar a existência e regularidade do débito apontado na inicial, sequer 

colacionando o contrato celebrado entre as partes ou mesmo elementos 

que indicassem a efetiva existência de relação jurídica entre as partes. Ao 

revés, a reclamada não trouxe prova alguma, máxime por ser prova 

unilateral despida da subscrição do titular, sem falar que a mencionada 

resposta foi apresentada de forma genérica, desprovida de documentos 

idôneos que pudessem legitimar o débito imputado na inicial, bem como a 

consequente restrição nominal do requerente junto aos cadastros de 

inadimplentes. Ora, a parte reclamada é responsável direta pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificação de eventual falha em seu sistema de contratação, cobrança 

e pagamentos. É certo, ademais, que a reclamada não trouxe qualquer 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida questionada. Resta patente, portanto, o 

comportamento abusivo da parte reclamada. Assim, é medida que se 

impõe a declaração de inexistência do débito apontado na petição inicial, 

no valor de R$ 5.359,08 (cinco mil trezentos e cinquenta e nove reais e 

oito centavos), com a consequente retirada do nome da parte ativa do 

cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em analogia 

ao § 3º, do art. 43, do CDC: “Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do 

disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, 

fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, 

bem como sobre as suas respectivas fontes. (...) § 3° O consumidor, 

sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá 

exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias 

úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações 

incorretas.” (destacamos). No particular, verifico, ainda, a hipótese de 

dano moral indenizável, eis que os pressupostos da responsabilidade civil 

objetiva (conduta, dano e nexo causal) se mostram presentes, nos termos 

do art. 14 da Lei 8.078/90, sem falar que os fatos reportados na inicial 

configuram efetiva lesão a direitos da personalidade, não se constituindo 

em meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida em sociedade. 

De fato, a indevida negativação do nome do consumidor junto a órgãos de 

proteção ao crédito gera transtornos em sua vida social que afetam sua 

higidez psíquica, configurando-se, assim, o dever de indenizar. Trata-se, 

aliás, de dano moral in re ipsa, o qual dispensa comprovação concreta de 

sentimentos negativos, tais como dor, humilhação, vexame ou 

constrangimento. Na análise do quantum indenizatório a título de dano 

moral, devem-se observar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, de tal modo que o valor arbitrado não configure 

enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, deve-se aferir os 

critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes 

para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Partindo-se 

de tais premissas, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do nCPC, para o fim de: 1. DECLARAR a 

inexistência do débito apontado na inicial, no valor de R$ 5.359,08 (cinco 

mil trezentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), determinando à 

empresa reclamada que proceda ao cancelamento da inscrição do nome 

do reclamante junto aos cadastros de inadimplentes pela aludida dívida, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis; e 2. CONDENAR a empresa reclamada ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, 

devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ). Torno definitivo a liminar concedida no ID 10614493. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007, acrescentando-se que a parte ré apresentou 

contestação intempestiva, conforme certificado no Num. 11819533 - Pág. 

1, pelo que também é de se DECRETAR sua REVELIA. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 22 de 

maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002231-80.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CASSIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002231-80.2017.8.11.0009. REQUERENTE: MARLENE CASSIANO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.2 - Do mérito Estão presentes as condições da ação 

e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e 

sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento, não havendo prejudiciais a serem analisadas. Com 

isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, I, do 

nCPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS onde a parte 

reclamante alega ter sido negativada pela empresa reclamada junto aos 

órgãos de proteção ao crédito em face de suposto débito no valor de R$ 
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194,97 (cento e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), débito 

este que desconhece. Diante dos transtornos suportados, pleiteia a 

declaração de inexistência do débito, bem como reparação pecuniária a 

título de danos morais. Liminar concedida para exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros de inadimplentes (ID 11155005). Da análise dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão ao demandante. Com efeito, restou incontroversa 

nos autos a contestada negativação junto aos órgãos de proteção ao 

crédito por débito existente junto à parte passiva. Ocorre que, 

compulsando os autos do processo digital, verifico que a empresa 

reclamada não apresentou prova concreta e suficiente que pudesse 

justificar a existência e regularidade do débito apontado na inicial, sequer 

colacionando o contrato celebrado entre as partes ou mesmo elementos 

que indicassem a efetiva existência de relação jurídica entre as partes. Ao 

revés, a reclamada não trouxe prova alguma, máxime por ser prova 

unilateral despida da subscrição do titular, sem falar que a mencionada 

resposta foi apresentada de forma genérica, desprovida de documentos 

idôneos que pudessem legitimar o débito imputado na inicial, bem como a 

consequente restrição nominal do requerente junto aos cadastros de 

inadimplentes. Ora, a parte reclamada é responsável direta pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificação de eventual falha em seu sistema de contratação, cobrança 

e pagamentos. É certo, ademais, que a reclamada não trouxe qualquer 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida questionada. Resta patente, portanto, o 

comportamento abusivo da parte reclamada. Assim, é medida que se 

impõe a declaração de inexistência do débito apontado na petição inicial, 

no valor de R$ 194,97 (cento e noventa e quatro reais e noventa e sete 

centavos), com a consequente retirada do nome da parte ativa do 

cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em analogia 

ao § 3º, do art. 43, do CDC: “Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do 

disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, 

fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, 

bem como sobre as suas respectivas fontes. (...) § 3° O consumidor, 

sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá 

exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias 

úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações 

incorretas.” (destacamos). No particular, verifico, ainda, a hipótese de 

dano moral indenizável, eis que os pressupostos da responsabilidade civil 

objetiva (conduta, dano e nexo causal) se mostram presentes, nos termos 

do art. 14 da Lei 8.078/90, sem falar que os fatos reportados na inicial 

configuram efetiva lesão a direitos da personalidade, não se constituindo 

em meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida em sociedade. 

De fato, a indevida negativação do nome do consumidor junto a órgãos de 

proteção ao crédito gera transtornos em sua vida social que afetam sua 

higidez psíquica, configurando-se, assim, o dever de indenizar. Trata-se, 

aliás, de dano moral in re ipsa, o qual dispensa comprovação concreta de 

sentimentos negativos, tais como dor, humilhação, vexame ou 

constrangimento. Na análise do quantum indenizatório a título de dano 

moral, devem-se observar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, de tal modo que o valor arbitrado não configure 

enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, deve-se aferir os 

critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes 

para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Partindo-se 

de tais premissas, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do nCPC, para o fim de: 1. DECLARAR a 

inexistência do débito apontado na inicial, no valor de R$ 194,97 (cento e 

noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), determinando à 

empresa reclamada que proceda ao cancelamento da inscrição do nome 

do reclamante junto aos cadastros de inadimplentes pela aludida dívida, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis; e 2. CONDENAR a empresa reclamada ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, 

devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ). Deferido o pedido de gratuidade judiciária, 

consoante fundamentação acima, sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Torno definitivo a liminar 

concedida no ID 11155005. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos. Excepcionalmente, DEIXO 

DE HOMOLOGAR a respeitável minuta do zeloso Juiz Leigo, e passo a 

proferir SENTENÇA EM SUBSTITUIÇÃO, na licença do art. 40, "caput", da 

Lei 9.099/95. Os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento. É que a demandante não se desincumbiu de seu ônus 

probatório subjetivo, nos termos do art. 333, I, do CPC, inexistindo, no 

particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a 

acionada. Isto porque ela (parte autora) confirmou que, no passado, 

manteve relação jurídica com a parte ré, especificamente o terminal 

telefônico (66) 9985-4822, afirmando estar bloqueado "há mais de ano". 

Entanto, para que se possa falar em eventual inversão do ônus da prova 

nos termos da legislação consumerista, é indispensável que a reclamante 

apresente um mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de 

seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que 

não ocorreu no caso vertente, haja vista que nenhum comprovante de 

pagamento foi acostado. Depois, afirma a requerente ter se utilizado de 

todos os meios administrativos para a resolução extrajudicial, porém, não 

há informação de qualquer protocolo, seja perante a respectiva empresa, 

seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a 

ouvidoria, seja perante a Anatel, seja perante o Procon. E como a parte ré 

afirmou, a linha telefônica foi bloqueada por falta de pagamento, tal qual 

confirmado pela própria parte autora, de que o serviço foi bloqueado, e 

não cancelado. De qualquer sorte, ainda que tenha empregado 

terminologia inadequada, ainda assim a parte autora não acostou qualquer 

comprovante do cancelamento do serviço ou ao menos o número do 

protocolo do atendimento. No respeitante: AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a critério do 

juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação 

do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente 

ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias 

ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O 

acórdão entendeu que não se juntou à inicial nenhum documento que 

comprovasse uma mínima prova de fato constitutivo do direito dos 

recorrentes, inexistindo qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do 

ônus probatório. (...) (AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 

487, inciso I, do NCPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta instância (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

COLÍDER, 22 de maio de 2018.
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ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010529-73.2016.8.11.0009. REQUERENTE: PRISCILLA SORDI 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A I - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.2 - Do mérito Estão presentes as condições da ação 
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e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e 

sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento, não havendo prejudiciais a serem analisadas. Com 

isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, I, do 

nCPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS onde a parte 

reclamante alega ter sido negativada pela empresa reclamada junto aos 

órgãos de proteção ao crédito em face de suposto débito no valor de R$ 

110,00 (cento e dez reais), débito este que encontra-se quitado. Diante 

dos transtornos suportados, pleiteia a declaração de inexistência do 

débito, bem como reparação pecuniária a título de danos morais. Liminar 

concedida para exclusão do nome da reclamante dos cadastros de 

inadimplentes (ID 4564911). Da análise dos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão ao 

demandante. Com efeito, restou incontroversa nos autos a contestada 

negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito por débito existente 

junto à parte passiva. Ocorre que, compulsando os autos do processo 

digital, verifico que a empresa reclamada não apresentou prova concreta 

e suficiente que pudesse justificar a existência e regularidade do débito 

apontado na inicial. Ao revés, a reclamada não trouxe prova alguma, 

máxime por ser prova unilateral despida da subscrição do titular, sem falar 

que a mencionada resposta foi apresentada de forma genérica, 

desprovida de documentos idôneos que pudessem legitimar o débito 

imputado na inicial, bem como a consequente restrição nominal do 

requerente junto aos cadastros de inadimplentes. Ora, a parte reclamada é 

responsável direta pela negativação indevida, mormente porque a ela 

competia o dever de cautela e verificação de eventual falha em seu 

sistema de contratação, cobrança e pagamentos. É certo, ademais, que a 

reclamada não trouxe qualquer elemento de prova que retire a validade 

dos documentos juntados na inicial, e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida 

questionada. Resta patente, portanto, o comportamento abusivo da parte 

reclamada. Assim, é medida que se impõe a declaração de inexistência do 

débito apontado na petição inicial, no valor de R$ 110,00 (cento e dez 

reais), com a consequente retirada do nome da parte ativa do cadastro de 

inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em analogia ao § 3º, do 

art. 43, do CDC: “Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 

86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros 

e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre 

as suas respectivas fontes. (...) § 3° O consumidor, sempre que encontrar 

inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata 

correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a 

alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.” 

(destacamos). No particular, verifico, ainda, a hipótese de dano moral 

indenizável, eis que os pressupostos da responsabilidade civil objetiva 

(conduta, dano e nexo causal) se mostram presentes, nos termos do art. 

14 da Lei 8.078/90, sem falar que os fatos reportados na inicial configuram 

efetiva lesão a direitos da personalidade, não se constituindo em meros 

aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida em sociedade. De fato, a 

indevida negativação do nome do consumidor junto a órgãos de proteção 

ao crédito gera transtornos em sua vida social que afetam sua higidez 

psíquica, configurando-se, assim, o dever de indenizar. Trata-se, aliás, de 

dano moral in re ipsa, o qual dispensa comprovação concreta de 

sentimentos negativos, tais como dor, humilhação, vexame ou 

constrangimento. Na análise do quantum indenizatório a título de dano 

moral, devem-se observar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, de tal modo que o valor arbitrado não configure 

enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, deve-se aferir os 

critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes 

para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Partindo-se 

de tais premissas, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do nCPC, para o fim de: 1. DECLARAR a 

inexistência do débito apontado na inicial, no valor de R$ 110,00 (cento e 

dez reais), determinando à empresa reclamada que proceda ao 

cancelamento da inscrição do nome do reclamante junto aos cadastros de 

inadimplentes pela aludida dívida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; e 2. 

CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), a título de danos morais, devidos em favor da parte reclamante, 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção 

monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362 do STJ). Deferido o 

pedido de gratuidade judiciária, consoante fundamentação acima, sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Torno definitivo a liminar concedida no ID 4564911. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos. 

Excepcionalmente, DEIXO DE HOMOLOGAR a respeitável minuta do zeloso 

Juiz Leigo, e passo a proferir SENTENÇA EM SUBSTITUIÇÃO, na licença 

do art. 40, "caput", da Lei 9.099/95. Os pedidos formulados pela parte 

autora não merecem acolhimento. É que a demandante não se 

desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 333, I, 

do CPC, inexistindo, no particular, demonstração da conduta abusiva a 

responsabilizar a acionada. Para que se possa falar em eventual inversão 

do ônus da prova nos termos da legislação consumerista, é indispensável 

que a reclamante apresente um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que os 

comprovantes de pagamento acostados a estes autos digitais estão 

ilegíveis, por exceção daquele constante do Num. 2914383 - Pág. 5. 

Depois, a parte autora não acostou a mensagem eletrônica que disse ter 

enviado para a empresa ré pelo endereço loja046cl@ricardoeletro.com.br, 

em que indicou, inclusive, data e horário de remessa. De outro lado, não 

configurada a má-fé afirmada pela parte ré, pois que ela acostou extrato 

do SPC emitido em 16/01/2017 atendendo à decisão liminar que determinou 

a exclusão de qualquer registro eventualmente existente em nome da 

parte autora promovida por ela, pelo que impossível se averiguar pelo 

documento de Num. 4651710 - Pág. 1 se de fato a parte ré havia 

negativado a parte autora ou não. Além disso, argumentou a parte autora 

ter efetivado contato com a parte passiva, tanto que afirmou ter lhe 

enviado mensagem eletrônica. Todavia, não há informação de registros de 

atendimento, seja perante a respectiva loja, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

instituições de defesa do consumidor. No respeitante: AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...) 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 

487, inciso I, do NCPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta instância (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

COLÍDER, 22 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-18.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA MARIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000267-18.2018.8.11.0009. REQUERENTE: LEDA MARIA DE OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Preliminar Em sede de preliminar, o Reclamado 

arguiu FALTA DE INTERESSE DE AGIR da parte Reclamante, o que não 

merece acolhimento tendo em vista que o consumidor pode ter livre 

acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. Deste modo, REJEITO 

a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Reclamado. II.2 - Do 

mérito Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento, não 

havendo prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à incursão no 

mérito da demanda, com base no art. 355, I, do nCPC. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS onde a parte reclamante alega ter 

sido negativada pela empresa reclamada junto aos órgãos de proteção ao 

crédito em face de supostos débitos nos valores de R$ 144,68 (cento e 

quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e R$ 92,38 (noventa e 

dois reais e trinta e oito centavos), débitos este que desconhece. Diante 

dos transtornos suportados, pleiteia a declaração de inexistência do 

débito, bem como reparação pecuniária a título de danos morais. Da 

análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste parcial razão ao demandante. Com efeito, restou 

incontroversa nos autos a contestada negativação junto aos órgãos de 

proteção ao crédito por débito existente junto à parte passiva. Ocorre que, 

compulsando os autos do processo digital, verifico que a empresa 

reclamada não apresentou prova concreta e suficiente que pudesse 

justificar a existência e regularidade do débito apontado na inicial. Ao 

revés, a reclamada não trouxe prova alguma, máxime por ser prova 

unilateral despida da subscrição do titular, sem falar que a mencionada 

resposta foi apresentada de forma genérica, desprovida de documentos 

idôneos que pudessem legitimar o débito imputado na inicial, bem como a 

consequente restrição nominal do requerente junto aos cadastros de 

inadimplentes. Ora, a parte reclamada é responsável direta pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificação de eventual falha em seu sistema de contratação, cobrança 

e pagamentos. É certo, ademais, que a reclamada não trouxe qualquer 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida questionada. Resta patente, portanto, o 

comportamento abusivo da parte reclamada. Assim, é medida que se 

impõe a declaração de inexistência dos débitos apontados na petição 

inicial, nos valores de R$ 144,68 (cento e quarenta e quatro reais e 

sessenta e oito centavos) e R$ 92,38 (noventa e dois reais e trinta e oito 

centavos), com a consequente retirada do nome da parte ativa do 

cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em analogia 

ao § 3º, do art. 43, do CDC: “Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do 

disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, 

fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, 

bem como sobre as suas respectivas fontes. (...) § 3° O consumidor, 

sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá 

exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias 

úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações 

incorretas.” (destacamos). No particular, verifico, ainda, a hipótese de 

dano moral indenizável, eis que os pressupostos da responsabilidade civil 

objetiva (conduta, dano e nexo causal) se mostram presentes, nos termos 

do art. 14 da Lei 8.078/90, sem falar que os fatos reportados na inicial 

configuram efetiva lesão a direitos da personalidade, não se constituindo 

em meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida em sociedade. 

De fato, a indevida negativação do nome do consumidor junto a órgãos de 

proteção ao crédito gera transtornos em sua vida social que afetam sua 

higidez psíquica, configurando-se, assim, o dever de indenizar. Trata-se, 

aliás, de dano moral in re ipsa, o qual dispensa comprovação concreta de 

sentimentos negativos, tais como dor, humilhação, vexame ou 

constrangimento. Na análise do quantum indenizatório a título de dano 

moral, devem-se observar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, de tal modo que o valor arbitrado não configure 

enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, deve-se aferir os 

critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes 

para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Partindo-se 

de tais premissas, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do nCPC, para o fim de: 1. DECLARAR a 

inexistência dos débitos apontados na inicial, nos valores de R$ 144,68 

(cento e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e R$ 92,38 

(noventa e dois reais e trinta e oito centavos), determinando à empresa 

reclamada que proceda ao cancelamento da inscrição do nome do 

reclamante junto aos cadastros de inadimplentes pela aludida dívida, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis; e 2. CONDENAR a empresa reclamada ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, 

devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ). Deferido o pedido de gratuidade judiciária, 

consoante fundamentação acima, sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 22 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-55.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO AMARAL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000271-55.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ORLANDO AMARAL PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 – 

Preliminar II.1.1 - Da inépcia da petição inicial Não há falar em inépcia da 

exordial, já que os documentos acostados pelos postulantes, como início 

de prova, demonstram, de forma clara, a existência da relação jurídica 

entre as partes, muito embora desprovidos das respectivas assinaturas, a 

possibilitar a formulação das teses defensivas. Outrossim, incidente, 

neste procedimento, a informalidade como princípio reitor, a par da 

liberdade na condução do processo pelo magistrado, considerando-se, 

ademais, a experiência comum, que atesta a possibilidade da 

circunstância retratada, nos termos dos arts. 2º e 5º da Lei 9.099/95. De 

qualquer maneira, em nenhum momento as demandadas rejeitam o negócio 

entabulado, ausente, portanto, qualquer prejuízo, na forma do § 1º, do art. 

14, do citado diploma legal e do § 1º, do art. 249, do CPC. II.2 - Do mérito 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento, não havendo 

prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da 

demanda, com base no art. 355, I, do nCPC. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS onde a parte reclamante alega ter 

sido negativada pela empresa reclamada junto aos órgãos de proteção ao 

crédito em face de suposto débito no valor de R$ 199,07 (cento e noventa 

e nove reais e sete centavos), débito este que desconhece. Diante dos 
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transtornos suportados, pleiteia a declaração de inexistência do débito, 

bem como reparação pecuniária a título de danos morais. Da análise dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão ao demandante. Com efeito, restou incontroversa 

nos autos a contestada negativação junto aos órgãos de proteção ao 

crédito por débito existente junto à parte passiva. Ocorre que, 

compulsando os autos do processo digital, verifico que a empresa 

reclamada não apresentou prova concreta e suficiente que pudesse 

justificar a existência e regularidade do débito apontado na inicial. Ao 

revés, a reclamada não trouxe prova alguma, máxime por ser prova 

unilateral despida da subscrição do titular, sem falar que a mencionada 

resposta foi apresentada de forma genérica, desprovida de documentos 

idôneos que pudessem legitimar o débito imputado na inicial, bem como a 

consequente restrição nominal do requerente junto aos cadastros de 

inadimplentes. Ora, a parte reclamada é responsável direta pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificação de eventual falha em seu sistema de contratação, cobrança 

e pagamentos. É certo, ademais, que a reclamada não trouxe qualquer 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida questionada. Resta patente, portanto, o 

comportamento abusivo da parte reclamada. Assim, é medida que se 

impõe a declaração de inexistência do débito apontado na petição inicial, 

no valor de R$ 199,07 (cento e noventa e nove reais e sete centavos), 

com a consequente retirada do nome da parte ativa do cadastro de 

inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em analogia ao § 3º, do 

art. 43, do CDC: “Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 

86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros 

e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre 

as suas respectivas fontes. (...) § 3° O consumidor, sempre que encontrar 

inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata 

correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a 

alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.” 

(destacamos). No particular, verifico, ainda, a hipótese de dano moral 

indenizável, eis que os pressupostos da responsabilidade civil objetiva 

(conduta, dano e nexo causal) se mostram presentes, nos termos do art. 

14 da Lei 8.078/90, sem falar que os fatos reportados na inicial configuram 

efetiva lesão a direitos da personalidade, não se constituindo em meros 

aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida em sociedade. De fato, a 

indevida negativação do nome do consumidor junto a órgãos de proteção 

ao crédito gera transtornos em sua vida social que afetam sua higidez 

psíquica, configurando-se, assim, o dever de indenizar. Trata-se, aliás, de 

dano moral in re ipsa, o qual dispensa comprovação concreta de 

sentimentos negativos, tais como dor, humilhação, vexame ou 

constrangimento. Na análise do quantum indenizatório a título de dano 

moral, devem-se observar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, de tal modo que o valor arbitrado não configure 

enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, deve-se aferir os 

critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes 

para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Partindo-se 

de tais premissas, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do nCPC, para o fim de: 1. DECLARAR a 

inexistência do débito apontado na inicial, no valor de R$ 199,07 (cento e 

noventa e nove reais e sete centavos), determinando à empresa 

reclamada que proceda ao cancelamento da inscrição do nome do 

reclamante junto aos cadastros de inadimplentes pela aludida dívida, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis; e 2. CONDENAR a empresa reclamada ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, 

devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ). Deferido o pedido de gratuidade judiciária, 

consoante fundamentação acima, sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos. 

Excepcionalmente, DEIXO DE HOMOLOGAR a respeitável minuta do zeloso 

Juiz Leigo, e passo a proferir SENTENÇA EM SUBSTITUIÇÃO, na licença 

do art. 40, "caput", da Lei 9.099/95. Os pedidos formulados pela parte 

autora não merecem acolhimento. É que ela não se desincumbiu de seu 

ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 333, I, do CPC, inexistindo, no 

particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a 

acionada. Ademais, para que se possa falar em eventual inversão do 

ônus da prova nos termos da legislação consumerista, é indispensável 

que o reclamante apresente um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil). No respeitante: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

(...) 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo 

apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor 

e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). De outro lado, 

a parte ré acostou registros de seu sistema informatizado dando conta a 

respeito da contratação impugnada. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. III - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Colíder, 1º de junho 

de 2018.
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000273-25.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ORLANDO AMARAL PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

II.1 – Preliminar II.1.1 - Da inépcia da petição inicial Não há falar em inépcia 

da exordial, já que os documentos acostados pelos postulantes, como 

início de prova, demonstram, de forma clara, a existência da relação 

jurídica entre as partes, muito embora desprovidos das respectivas 

assinaturas, a possibilitar a formulação das teses defensivas. Outrossim, 

incidente, neste procedimento, a informalidade como princípio reitor, a par 

da liberdade na condução do processo pelo magistrado, considerando-se, 

ademais, a experiência comum, que atesta a possibilidade da 

circunstância retratada, nos termos dos arts. 2º e 5º da Lei 9.099/95. De 

qualquer maneira, em nenhum momento as demandadas rejeitam o negócio 

entabulado, ausente, portanto, qualquer prejuízo, na forma do § 1º, do art. 

14, do citado diploma legal e do § 1º, do art. 249, do CPC. II.1.2 – Da falta 
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de interesse de agir Em sede de preliminar, o Reclamado arguiu FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR da parte Reclamante, o que não merece acolhimento 

tendo em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para 

defesa dos seus direitos. Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. II.2 - Do mérito Estão presentes 

as condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento, não havendo prejudiciais a 

serem analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no art. 355, I, do nCPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS onde a parte reclamante alega ter sido negativada pela empresa 

reclamada junto aos órgãos de proteção ao crédito em face de suposto 

débito no valor de R$ 426,48 (quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta 

e oito centavos), débito este que desconhece. Diante dos transtornos 

suportados, pleiteia a declaração de inexistência do débito, bem como 

reparação pecuniária a título de danos morais. Da análise dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão ao demandante. Com efeito, restou incontroversa nos autos a 

contestada negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito por 

débito existente junto à parte passiva. Ocorre que, compulsando os autos 

do processo digital, verifico que a empresa reclamada não apresentou 

prova concreta e suficiente que pudesse justificar a existência e 

regularidade do débito apontado na inicial. Ao revés, a reclamada não 

trouxe prova alguma, máxime por ser prova unilateral despida da 

subscrição do titular, sem falar que a mencionada resposta foi 

apresentada de forma genérica, desprovida de documentos idôneos que 

pudessem legitimar o débito imputado na inicial, bem como a consequente 

restrição nominal do requerente junto aos cadastros de inadimplentes. 

Ora, a parte reclamada é responsável direta pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificação de 

eventual falha em seu sistema de contratação, cobrança e pagamentos. É 

certo, ademais, que a reclamada não trouxe qualquer elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida questionada. Resta patente, portanto, o 

comportamento abusivo da parte reclamada. Assim, é medida que se 

impõe a declaração de inexistência do débito apontado na petição inicial, 

no valor de R$ 426,48 (quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e oito 

centavos), com a consequente retirada do nome da parte ativa do 

cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em analogia 

ao § 3º, do art. 43, do CDC: “Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do 

disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, 

fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, 

bem como sobre as suas respectivas fontes. (...) § 3° O consumidor, 

sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá 

exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias 

úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações 

incorretas.” (destacamos). No particular, verifico, ainda, a hipótese de 

dano moral indenizável, eis que os pressupostos da responsabilidade civil 

objetiva (conduta, dano e nexo causal) se mostram presentes, nos termos 

do art. 14 da Lei 8.078/90, sem falar que os fatos reportados na inicial 

configuram efetiva lesão a direitos da personalidade, não se constituindo 

em meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida em sociedade. 

De fato, a indevida negativação do nome do consumidor junto a órgãos de 

proteção ao crédito gera transtornos em sua vida social que afetam sua 

higidez psíquica, configurando-se, assim, o dever de indenizar. Trata-se, 

aliás, de dano moral in re ipsa, o qual dispensa comprovação concreta de 

sentimentos negativos, tais como dor, humilhação, vexame ou 

constrangimento. Na análise do quantum indenizatório a título de dano 

moral, devem-se observar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, de tal modo que o valor arbitrado não configure 

enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, deve-se aferir os 

critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes 

para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Partindo-se 

de tais premissas, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do nCPC, para o fim de: 1. DECLARAR a 

inexistência do débito apontado na inicial, no valor de R$ 426,48 

(quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos), 

determinando à empresa reclamada que proceda ao cancelamento da 

inscrição do nome do reclamante junto aos cadastros de inadimplentes 

pela aludida dívida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; e 2. CONDENAR a 

empresa reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a 

título de danos morais, devidos em favor da parte reclamante, com juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo 

INPC, a partir desta data (Súmula 362 do STJ). Deferido o pedido de 

gratuidade judiciária, consoante fundamentação acima, sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos 

Juiz Leigo Vistos. Excepcionalmente, DEIXO DE HOMOLOGAR a 

respeitável minuta do zeloso Juiz Leigo, e passo a proferir SENTENÇA EM 

SUBSTITUIÇÃO, na licença do art. 40, "caput", da Lei 9.099/95. Os pedidos 

formulados pela parte autora não merecem acolhimento. É que ela não se 

desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 333, I, 

do CPC, inexistindo, no particular, demonstração da conduta abusiva a 

responsabilizar a acionada. Ademais, para que se possa falar em eventual 

inversão do ônus da prova nos termos da legislação consumerista, é 

indispensável que o reclamante apresente um mínimo de lastro probatório 

sobre os fatos constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a 

verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no caso vertente, 

haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por meios 

administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil). No respeitante: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). De outro lado, 

a parte ré acostou registros de seu sistema informatizado dando conta a 

respeito da contratação impugnada. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. III - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Colíder, 1º de junho 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000172-22.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 
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1000172-22.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE CARLOS COSTA 

MARQUES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Passo a 

decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de produção de provas orais. Sem 

preliminares, passo à análise do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização 

por danos materiais e morais ao argumento: - que adquiriu da ré passagem 

aérea com saída em Cuiabá/MT com destino à Sinop/MT, com embarque 

marcado para 27/10/2016 às 6h40 min e chegada ao seu destino às 

7h40min; - que o voo foi remanejado de modo que o embarque apenas se 

deu às 13h00min e desembarque às 14h00min; - que diante do atraso de 7 

horas sofreu dano material no valor de um plantão médico do hospital em 

Colíder, além do cansaço físico, o que gerou os danos morais pleiteados. 

A Reclamada afirma não ter havido ato ilícito e que o atraso do voo 

ocorreu em razão de mau tempo, que foi fornecida alimentação à autora. 

Ademais, que os danos pleiteados não foram comprovados nos autos, 

requerendo a improcedência da ação. A alteração do horário do voo da 

Reclamante é incontroverso. Sendo objetiva a responsabilidade da 

Reclamada, na qualidade de fornecedoras de serviço, deve comprovar o 

adimplemento das obrigações contratuais e prestação adequada do 

serviço de transporte aéreo. Não obstante, a Reclamante incumbe a prova 

do vício do serviço, uma vez que, provado este, provado estará o dano. O 

Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.º 7.565, de 1986) prevê que 

cumpre ao transportador a realocação de passageiros em caso de atraso 

de voos superior a 04 horas, ou, não sendo possível, a assunção de 

despesas de alimentação e hospedagem, sem prejuízo da 

responsabilidade civil. “Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 

4 (quatro) horas, o transportador providenciará o embarque do 

passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o mesmo 

destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o 

valor do bilhete de passagem”. “Art. 231. Quando o transporte sofrer 

interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 

(quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção 

ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, 

alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador 

contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil”. Por sua vez, o Código 

de Defesa do Consumidor, determina que o dever de informação por parte 

dos fornecedores de produtos e serviços é, correlatamente, direito básico 

do consumidor: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: III - a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem”; O mau tempo não pode servir de escape para que a 

Reclamada se libere de suas obrigações. Ao vender passagens aéreas, a 

empresa ré se sujeita às normas do tráfego aéreo, porém, também se 

responsabiliza pelos riscos dessa operação perante seus clientes. Logo, 

tendo a Reclamada vendido os bilhetes para determinado horário e sendo 

impedida de trafegar, deve reparar os danos causados. Desta feita, tenho 

que a situação vivenciada pela Reclamante decorrente da demora, 

desconforto, aflição e transtornos a que fora submetida, ultrapassa o 

limite do mero aborrecimento, por culpa exclusiva das demandadas, 

devendo reparar pelos danos causados. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Eventual necessidade de 

reestruturação da malha aérea não afasta o dever de indenizar, uma vez 

incontroverso o cancelamento do voo contratado e a perda da conexão. 

Dano moral in re ipsa. Quantum mantido. APELAÇÃO IMPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70062960349, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 

18/03/2015)”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da ação, e o faço 

para: 1 - CONDENAR a reclamada a indenizar a reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de 

juros legais a partir da citação; Preclusa a via recursal, após apresentada 

a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento 

de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento 

voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista 

no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada 

pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos. 

Excepcionalmente, DEIXO DE HOMOLOGAR a respeitável minuta do zeloso 

Juiz Leigo, e passo a proferir SENTENÇA EM SUBSTITUIÇÃO, na licença 

do art. 40, "caput", da Lei 9.099/95. Os pedidos formulados pela parte 

autora não merecem acolhimento. É que ela não se desincumbiu de seu 

ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 333, I, do CPC, inexistindo, no 

particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a 

acionada. Ademais, para que se possa falar em eventual inversão do 

ônus da prova nos termos da legislação consumerista, é indispensável 

que o reclamante apresente um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil). No respeitante: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

(...) 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo 

apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor 

e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). De outro lado, 

a parte ré acostou registros de seu sistema informatizado dando conta de 

que realmente não foi possível a completa consecução do contrato de 

transporte em razão do mau tempo, circunstância que não pode ser 

atribuída àquela, da qual não se responsabilizou, na forma do art. 393 do 

Código Civil: “Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos 

resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se 

houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de 

força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível 

evitar ou impedir.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. III - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Colíder, 1º de junho 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010533-13.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE AVILA LEMOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MS0009894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010533-13.2016.8.11.0009. REQUERENTE: FABIANA DE AVILA LEMOS 

VIEIRA REQUERIDO: NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando a necessidade de produção de prova oral. A 

preliminar de falta de interesse de agir se confunde com o mérito e com ele 

será analisada. Passo ao mérito. A Reclamante alega que adquiriu da 

Reclamada, através do site da empresa, um SMARTPHONE SANSUNG 
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GALAXY FAME DUOS BRANCO, DUAL CHIP, ANDROID 4.1, WIFI, 3G, 

CAMERA 5.0, MP3, GPS e FONE DE OUVIDO, no valor unitário de R$ 

349,00 (trezentos e quarenta e nove reais). Todavia, o produto adquirido 

não lhe foi entregue, razão pela qual requer a devolução do valor pago e 

indenização por danos morais. A reclamada, devidamente citada, não 

compareceu à audiência de conciliação, não apresentou justificativa e 

também deixou de ofertar contestação, razão pela qual lhe aplico os 

efeitos da revelia, mormente o efeito material, nos termos do art. 344 do 

CPC, considerando não se tratar das situações do art. 345 do mesmo 

diploma legal. O que parece de lógica irrefragável, é que o produto foi 

adquirido e pago pelo reclamante, fato que é incontroverso, e o mesmo 

não lhe foi entregue. Esta situação, marcada injustificável negativa de 

entrega de produtos devidamente quitados, configura ato ilícito. 

Tratando-se de autêntica relação de consumo, é assegurada, no artigo 6º, 

VI, da Lei 8.078/90, a reparação dos danos materiais e morais: “São 

direitos básicos do consumidor: VI- a efetiva reparação dos danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;” Quanto ao dano 

moral, é sabido que o simples descumprimento contratual não enseja 

indenização. No entanto, in casu, houve total falta de respeito com a 

consumidora, ultrapassando a esfera do mero dissabor. E, ainda, ofensa à 

sua personalidade, notadamente, pelas tentativas infrutíferas de 

solucionar o problema administrativamente, fatos que, inegavelmente, 

trazem desgastes e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto. 

Corroborando: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. 

RESPONSABILIDADE PELA NÃO ENTREGA DA MERCADORIA. 

APLICABILIDADE DO CDC. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

TRANSTORNOS QUE TRANSCENDEM OS LIMITES DOS MEROS 

ABORRECIMENTOS COTIDIANOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 

JUROS DE MORA READEQUADOS. TERMO INICIAL A CONTAR DA 

CITAÇÃO CONFORME ARTIGO 405, DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 240, 

CAPUT, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANTIDA A VERBA 

HONORÁRIA FIXADA NA ORIGEM NOS TERMOS DO ARTIGO 86, §ÚNICO 

DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. À UNANIMIDADE, DERAM 

PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70072972110, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia 

Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 12/04/2017). Ante o exposto, nos art. 

487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

da ação e o faço para: 1. CONDENAR a Reclamada ao pagamento do valor 

de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais), a título de danos 

materiais, que será acrescido de correção monetária pelo INPC-IBGE, a 

partir desta data, e juros de mora de 1%, ambos a partir do desembolso 2. 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente a 

partir desta data e acrescido de juros legais a partir da citação. Preclusa a 

via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora no 

requerimento de cumprimento de sentença, intimem-se as partes 

requeridas para efetuarem o pagamento voluntário no prazo de quinze 

dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 22 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001919-07.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSÉ DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001919-07.2017.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: ANTONIO JOSÉ DE SOUZA I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES A presente sentença obedecerá aos limites traçados nos 

Artigos 2º e 38º da Lei 9.099/95 c/c Artigo 1.046, §§ 2º e 4º, do NCPC c/c 

Enunciados nº. 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, dispensa-se o 

relatório. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA onde a parte autora alega ser 

credora da importância de R$ 574,70 (quinhentos e setenta e quatro reais 

e setenta centavos) que atualizados até a data da distribuição da presente 

já perfaziam R$ 1.997,80 (um mil e novecentos e noventa e sete reais e 

oitenta centavos), conforme consta da planilha de atualização anexa a 

exordial. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

reclamada, devidamente citada, não compareceu à audiência de 

conciliação, não apresentou justificativa e também deixou de ofertar 

contestação, razão pela qual lhe aplico os efeitos da revelia, mormente o 

efeito material, nos termos do art. 344 do CPC, considerando não se tratar 

das situações do art. 345 do mesmo diploma legal. Porém pode ser notar a 

prescrição para postular ação cobrança, visto a data do vencimento das 

Notas Promissórias e a data da propositura desta ação, uma vez que a 

suposta dívida já ultrapassa mais de 5 anos. Prejudicial de mérito que é, 

impõe-se analisá-la. Os documentos firmados pelo reclamado, que 

embasam a presente ação de cobrança, foram vencidos nos anos de 

2008 e 2009. A parte reclamante, por sua vez, somente ingressou com a 

presente reclamação no dia 22/10/2017, ou seja 8 anos depois. O prazo 

prescricional para ação de cobrança é de 05 (cinco) anos, conforme 

artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil. III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I do Novo Estatuto Processual Civil, OPINO 

pelo RECONHECIMENTO de OFICIO, da prescrição da pretensão inicial, e, 

com fundamento no artigo 487, II, do NCPC, DECLARANDO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e sem honorários, 

por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 22 de maio de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-15.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

NAIARA GONCALVES DA PAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME FERRARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000705-15.2016.8.11.0009 REQUERENTE: SUPREFOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, NAIARA GONCALVES DA PAZ REQUERIDO: JAIME 

FERRARI Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por SUPREFÓS 

Industria e Comércio Ltda. e Naiara Gonçalves da Paz em face de Jaime 

Ferrari, devidamente qualificadas nos autos. Fundamento e Decido. 

Infere-se dos autos que os Requerentes informaram a este juízo que o 

débito no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) foi 

devidamente quitado, bem como requereu o arquivamento da presente 

ação, conforme consta da Certidão de Juntada do Requerimento de 

extinção do feito, Id. 12734340, bem como do Recibo de Baixa, Id. 

12734384 e do Comprovante de Depósito, Id. 12734384 e do Requerimento 

de extinção e da renúncia a intimação da sentença e do prazo recursal, Id. 

12734379. Assim, diante da informação dos Requerentes referente a 
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quitação do débito, Id. 12734384, o feito deve ser extinto pelo cumprimento 

integral da obrigação. Diante disso, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO, por 

sentença, da QUITAÇÃO do débito, conforme informado Id. 12734384, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por consequência, 

pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, arquive-se 

em definitivo, tendo em vista que os Requerentes dispensaram a intimação 

da sentença, bem como renunciou ao prazo recursal, Id. 12734379. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc., Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias, tendo em vista a renúncia do prazo recursal. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010159-70.2011.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE JESUS NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010159-70.2011.8.11.0009 EXEQUENTE: CELSO DE JESUS NASCIMENTO 

EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de Ação Sumária Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Restrição Creditícia e 

Pedido de Antecipação de Tutela proposta por Celso de Jesus Nascimento 

em face de Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda.-EPP, devidamente 

qualificadas nos autos. Fundamento e Decido. Infere-se dos autos que as 

partes entabularam acordo – Id. 9940705, do qual foi posteriormente 

homologado por sentença – Id. 10002290, havendo o seu trânsito em 

julgado em 24.11.2017, Id. 10832174. No mais, consta que a parte 

Executada efetuou os depósitos dos valores do acordo na conta 

informada pelo Exequente. Instado o Exequente a se manifestar sobre os 

depósitos, este informou a este juízo que reconhece que recebeu os 

valores descritos nos comprovantes recebidos, Id. 12724179. Assim, 

diante da informação do Exequente referente ao recebimento dos valores 

constantes nos comprovantes, verifico que o feito deve ser extinto pelo 

cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II do NCPC. 

Diante disso, com fundamento no artigo 924, II, c.c. artigo 925 do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO da presente EXECUÇÃO. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc., Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010234-36.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CASTELINI & RIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO FLORIANO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010234-36.2016.8.11.0009 EXEQUENTE: CASTELINI & RIOS LTDA - ME 

EXECUTADO: CELSO FLORIANO DE SOUZA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta Castelini & Rios Ltda.-ME em face de Celso Floriano de 

Souza, devidamente qualificados nos autos. Compulsando os autos 

vislumbro que a parte Exequente foi intimada via telefone em 22.02.2018 

para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar o endereço atualizado do 

Executado (Id. 11894748), no entanto deixou transcorrer o prazo in albis, 

conforme certificado – Id. 12259241. Vieram os autos conclusos, evento 

15031238. Decido. Considerando que o Exequente não logrou êxito em 

indicar o endereço do Executado, de modo a viabilizar o cumprimento da 

execução, permanecendo inerte, resta a este juízo a decisão de 

determinar o arquivamento dos autos e consequentemente a extinção da 

execução por abandono da causa/execução, razão pela qual já foram 

tomadas medidas para satisfação da execução, todas sem êxito, assim 

não podendo o juízo impulsionar a marcha processual, quando no caso 

ausente o interesse do Exequente. Sendo assim, opino pela EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III 

do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc., Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000076-70.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000076-70.2018.8.11.0009 REQUERENTE: TELMA FERREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. A reclamante pretende ver a reclamada condenada ao pagamento 

de indenização por danos morais. Alega, em suma, que teve a energia de 

residência que alugava cortada em 31/03/2017, sem nenhuma notificação 

prévia acerca da suspensão do fornecimento, mas que em seguida pagou 

a fatura em aberto e solicitou, via telefone, a religação da UC. Diz que 

recebeu a visita dos técnicos da reclamada, ocasião que foi detectadas 

supostas irregularidades na UC (o medidor de energia estaria localizado a 

distância não permitida do muro e que a caixa padrão do medidos deveria 

ser substituída), e que somente religaria se a UC se a reclamante 

efetuasse as adequações. Afirma que, embora a UC estivesse adequada 

as normas de segurança, a reclamada apenas fez a religação passados 

mais de 30 (trinta) dias do pedido inicial, insto após diversas reclamações 

administrativas. Na contestação a empresa reclamada alega que a energia 

elétrica não foi ligada, porque a UC não estava adequada às normas de 

segurança e pela demora da autora em realizar a correção das 

irregularidades. Alega que não cometeu ato ilícito e que não estão 

presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar. Assim, 

segundo alega, a religação da energia elétrica ocorreu por culpa exclusiva 

da reclamante, porém não há nenhuma prova pela Reclamada na demora 

da autora em realizar a correção das irregularidades. Pois muito bem. A 

verdade é que a reclamada recebeu o pedido de religação e encaminhou 

equipe ao endereço da reclamante, momento que foi detectada 

irregularidades na UC, o que foi prontamente sanada, tendo sido requerido 

nova ordem de serviço, que somente foi cumprida após decorrido mais de 
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30 (trinta) dias. Parece claro que houve, no caso presente, inadequada 

prestação de serviços, configurada nos fatos inicialmente narrados, que 

culminaram com a injusta e indevida recusa de ligar a energia elétrica na 

residência da reclamante, fato que apenas ocorreu após 30 (trinta) dias 

após o prazo inicialmente prometido. Art. 14 do CDC: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” A reclamante faz “jus”, segundo 

entendo, à reparação dos danos morais, configurados, no descaso, na 

insensibilidade, no desgaste e na sensação de impotência que 

experimentou, tendo permanecido, com seus familiares, por tantos dias 

sem energia elétrica, bem que, como se sabe, alcança, na vida moderna, a 

condição de indispensável ao conforto e á segurança mínima a qualquer 

cidadão de bem. Este quadro de profundo descaso para com a situação 

do consumidor, excede, como todos sabemos, a esfera dos meros 

aborrecimentos que devem ser suportados por qualquer pessoa na vida 

cotidiana. Os danos de ordem moral gerados pelo ato ilícito perpetrado e 

pela insensibilidade dos prepostos da empresa reclamada devem ser, com 

fulcro no artigo 6º., VI, da Lei 8.078/90, devidamente reparados: “ São 

direitos básicos do consumidor: VI- a efetiva reparação dos danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”; Justa e devida é a 

reparação por danos morais, que, no entanto, não pode alcançar, por 

configurar ilícito enriquecimento, a cifra inicialmente buscada. Isto posto, 

pelos fundamentos acima, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

reclamação. Condeno a reclamada a pagar à reclamante, como reparação 

dos danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importância 

que será acrescida de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção 

monetária pelo INPC, a partir desta data. Considero o valor imposto como 

indenização, dadas as circunstâncias que marcam este caso, ponderado 

e razoável, proporcional ao dano verificado, plenamente capaz de traduzir 

justa reparação, atento à sua finalidade preventiva, ou coercitiva, e 

punitiva, sem configurar, em proveito da reclamante ilícito enriquecimento. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a reclamada a pagar ao reclamante, 

em 15 (quinze) dias, o montante da condenação, sob pena de expedição, 

a requerimento verbal ou escrito do credor, de mandado de penhora e 

avaliação, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da obrigação. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos. 

Excepcionalmente, DEIXO DE HOMOLOGAR a respeitável minuta do zeloso 

Juiz Leigo, e passo a proferir SENTENÇA EM SUBSTITUIÇÃO, na licença 

do art. 40, "caput", da Lei 9.099/95. E os pedidos formulados pela parte 

autora não merecem acolhimento. É que a parte ré comprovou que a parte 

autora efetuou pagamento da fatura de energia elétrica a destempo, o que 

provocou a interrupção do fornecimento. Quanto aos documentos exibidos 

pela(s) parte(s) demandada(s), a parte autora, apesar de ciente do prazo 

de 05 (cinco) dias para impugná-los, deixou-o transcorrer sem se 

manifestar, motivo pelo qual são considerados autênticos, na inteligência 

do art. 411, inciso III, do NCPC: “Art. 411. Considera-se autêntico o 

documento quando: III - não houver impugnação da parte contra quem foi 

produzido o documento.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 

1º de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-84.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA KEILA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000282-84.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ROBERTA KEILA DE JESUS 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS em que o Requerente alega que, embora 

jamais tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Cediço que o art. 370 do Código 

de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a 

produção das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando 

aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque 

ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível verificar a 

semelhança das assinaturas, sendo desnecessário perícia aprofundada. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe aos autos áudio de 

ligação realizada pela parte autora, tentando renegociar a dívida e limpar 

seu nome, e ainda, várias telas mostrando que houve pagamentos e que 

há vários débitos em aberto, portanto, em que pese os argumentos 

apresentados pela parte autora em sua impugnação, tenho que o débito da 

parte autora restou comprovado. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, diante 

da comprovação pela ré da relação jurídica contratual que originou 

negativação da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, fato este 

impeditivo do direito perseguido na inicial (art. 373, inciso II, do NCPC), a 

rejeição dos pedidos é medida que se impõe, portanto não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada.. Alfim, com a litigância maliciosa, pois que inicialmente 

a parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, o 

que, como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), 

incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se 

estabelece em 10% (dez por cento) do valor da causa, a condição 

pessoal da parte autora e a gravidade da conduta. Tais condutas devem 

ser reprimidas energicamente, não só pela reprovabilidade, mas, 

sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e 

até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz declaração falsa em petição 

e a protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, 

tem, inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade 

sobre fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, 

bem como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada 

com o intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do 

Código Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público 
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ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” DISPOSITIVO Ante o exposto: a) 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, com isso, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; b) CONDENO a parte autora, de 

ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, atribuída em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que perfaz o 

montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como em todos os honorários 

advocatícios, contratuais e sucumbenciais, além de todas as despesas 

assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, 

incisos I, II e III, art. 81, “caput”, do NCPC, o que passível de execução e 

liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC). DISPOSIÇÕES FINAIS 

CONDENO a parte autora ao pagamento do quíntuplo das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, pois que: a) regular a 

natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do 

serviço; c) ótimo o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele 

realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos 

do art. 85, § 2º, c.c. o art. 100, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora 

usufruiu dos serviços do Poder Judiciário para uma causa absolutamente 

inidônea, de fins ilícitos, não sendo justo e correto que a coletividade 

pague por uma atitude torpe e baixa, não só pela falta de ética, mas 

principalmente porque tal conduta contribui para a morosidade da 

prestação jurisdicional àqueles que efetivamente precisam, REVOGO a 

gratuidade da justiça em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo 

único, do NCPC, art. 470, parágrafo único, e principalmente ao art. 949, 

inciso III, da CNGC, abaixo transcrito, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 99, também do NCPC. 

“Art. 949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” Por consequência, em 

interpretação conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de 

Processo Penal, vedada a requisição de instauração de inquérito policial 

de ofício por parte da autoridade judiciária, em obediência ao sistema 

acusatório previsto no art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, 

LVII, LXXIV, e art. 129 da CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia 

integral do feito ao MINISTÉRIO PÚBLICO, na licença do art. 40 do citado 

Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as providências 

julgadas pertinentes. Ressalta-se que a não adoção de qualquer 

providência neste sentido enquadraria este magistrado em eventual 

prática de prevaricação (art. 319 do Código Penal). Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.960/94. Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento e 

providências julgadas pertinentes. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do § 4º, 

do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se e intimem-se. Em razão do reduzido número 

de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 23 de maio de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010395-80.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010395-80.2015.8.11.0009 EXEQUENTE: CLAUDIO LEME ANTONIO 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico a existência do Alvará Judicial 

Eletrônico nº. 365118-5/2017 datado de 20.11.2017 no valor de R$ 

7.908,91 – Id. 10903746. No Id. 11032188, a parte Exequente foi instada a 

se manifestar o que entender de direito no prazo de cinco dias, em relação 

ao Alvará Eletrônico, no entanto deixou transcorrer o prazo in albis em 

15.12.2017, sem nenhuma manifestação se houve ou não o levantamento 

do Alvará e seu respectivo pagamento, conforme consta certificado - Id. 

12250319. Vieram os autos conclusos, evento 15020169. Pois muito bem, 

conforme consta dos autos no Id. 12250319, o Exequente deixou 

transcorrer o prazo sem nenhuma manifestação, sendo assim entendo 

que a parte anuiu ao levantamento e posteriormente ao recebimento da 

quantia inserida no Alvará Eletrônico nº. 365118-5/2017. Deste modo, 

diante da anuência da parte em relação ao recebimento/levantamento do 

Alvará, o feito deve ser extinto. Posto isso, com fundamento no artigo 925 

do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO da presente 

EXECUÇÃO. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto 

de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc., Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-13.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DANIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000289-13.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JAIRO DANIEL DA SILVA 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS em que o Requerente alega que, 

embora jamais tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome 

no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 
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situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Cediço que o art. 370 do Código 

de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a 

produção das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando 

aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque 

ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível verificar a 

semelhança das assinaturas, sendo desnecessário perícia aprofundada. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe aos autos contrato 

assinado pela parte autora, bem como documentos pessoais da parte 

autora apresentados no ato de contratação, e ainda telas mostrando que 

houve pagamentos e faturas em aberto, portanto, em que pese os 

argumentos apresentados pelo autor em sua impugnação, tenho que o 

débito da parte autora restou comprovado, uma vez que é patente a 

semelhança entre a assinatura do contrato e demais documentos juntados 

aos autos contentando a assinatura da autora. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, diante 

da comprovação pela ré da relação jurídica contratual que originou 

negativação da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, fato este 

impeditivo do direito perseguido na inicial (art. 373, inciso II, do NCPC), a 

rejeição dos pedidos é medida que se impõe, portanto não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada.. Alfim, com a litigância maliciosa, pois que inicialmente 

a parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, o 

que, como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), 

incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se 

estabelece em 5% (cinco por cento) do valor da causa, a condição 

pessoal da parte autora (autônoma e aposentada) e a gravidade da 

conduta. Tais condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada com o intuito de induzir a erro o juiz, 

como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal: “Falsidade ideológica Art. 

299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 

devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 

da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 

um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a 

três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o 

agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, 

ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, 

aumenta-se a pena de sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar 

artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o 

estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz 

ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo 

penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e, com isso, DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; b) 

CONDENO a parte autora, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 36.858,00, o 

que perfaz o montante de R$ 3.685,80 (três mil, seiscentos e oitenta e 

cinco reais e oitenta centavos), bem como em todos os honorários 

advocatícios, contratuais e sucumbenciais, além de todas as despesas 

assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, 

incisos I, II e III, art. 81, “caput”, do NCPC, o que passível de execução e 

liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC). c) JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contraposto no limite da negativação para o fim de 

condenar a parte autora a pagar à parte ré o valor do débito informado em 

R$ 509,88 (quinhentos e nove reais e oitenta e oito centavos), que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% a partir 

do vencimento da obrigação. d) REVOGO a liminar concedida no ID 

10583827. DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento 

do quíntuplo das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, c.c. o art. 100, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Diante da má-fé empregada, 

porquanto a parte autora usufruiu dos serviços do Poder Judiciário para 

uma causa absolutamente inidônea, de fins ilícitos, não sendo justo e 

correto que a coletividade pague por uma atitude torpe e baixa, não só 

pela falta de ética, mas principalmente porque tal conduta contribui para a 

morosidade da prestação jurisdicional àqueles que efetivamente precisam, 

REVOGO a gratuidade da justiça em interpretação extensiva ao art. 100, 

parágrafo único, do NCPC, art. 470, parágrafo único, e principalmente ao 

art. 949, inciso III, da CNGC, abaixo transcrito, tudo sem prejuízo da multa 

por litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 99, também do 

NCPC. “Art. 949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis 

serão calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” Por consequência, em 

interpretação conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de 

Processo Penal, vedada a requisição de instauração de inquérito policial 

de ofício por parte da autoridade judiciária, em obediência ao sistema 

acusatório previsto no art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, 

LVII, LXXIV, e art. 129 da CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia 

integral do feito ao MINISTÉRIO PÚBLICO, na licença do art. 40 do citado 

Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as providências 

julgadas pertinentes. Ressalta-se que a não adoção de qualquer 

providência neste sentido enquadraria este magistrado em eventual 

prática de prevaricação (art. 319 do Código Penal). DETERMINO a inserção 

do nome da parte autora e do seu advogado no cadastro de condenados 

por ato de litigância de má-fé deste Juízo. Oficie-se e remeta-se cópia 

integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados 

do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos praticados 

pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. 

Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento e 

providências julgadas pertinentes. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do § 4º, 

do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 1º de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-25.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANGELA DA SILVA (REQUERENTE)

PATRICK ANDRE DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT0007010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010140-25.2015.8.11.0009 REQUERENTE: MARIA ROSANGELA DA 

SILVA, PATRICK ANDRE DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Trata-se de Reclamação Cível com Pedido de Tutela Antecipada 

ajuizada por Maria Rosangela da Silva e Patrick André da Silva em face do 

Banco Bradesco S.A., devidamente qualificados nos autos. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos – Id. 11453031, verifico que as partes 

Requerentes, conquanto devidamente intimadas – Id. 13952545, deixaram 

de comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento, a qual foi realizada 

no dia 22.01.2018. Dessa forma, o Processo deve ser extinto, nos termos 

do artigo 51 da Lei n. 9.099/95, o qual estabelece: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo (...) Neste sentido, 

colhe-se da ementa abaixo transcrita: EMENTA: RECURSO INOMINADO. 

PROCESSUAL. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA NÃO ENFRENTADO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA 

INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deferido, nos 

termos do artigo 7º, VIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Sul, o benefício da 

assistência judiciária gratuita, ante o rendimento do autor estampado no 

extrato da fl. 95, que aponta benefício previdenciário de pouco mais de 

três salários-mínimos nacional, a revelar hipossuficiência-econômica para 

fazer frente às despesas processuais. Mostra-se regular, por força do 

disposto no artigo 238 do CPC, a intimação do autor, por intermédio de seu 

advogado, devidamente constituído, a comparecer à audiência de 

instrução, na qual não haveria coleta de depoimento pessoal, face ao 

assentado pelo Juízo a quo em decisão anterior (fl. 72, último parágrafo). 

De efeito, a intimação pessoal da parte para audiência de instrução só é 

exigida quando nela haverá, sob pena de confissão, a coleta de seu 

depoimento pessoal, conforme exsurge do artigo 343, § 1º, do CPC 

combinado com o artigo 6º da Lei 12.153 /2009. Conseguinte, diante da 

injustificada ausência do autor à audiência de instrução, imperiosa a 

extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei 9.990/95, que incide na espécie por força do artigo 27 da Lei 12.153 

/2009. Negaram Provimento ao Recurso. (Recurso Cível Nº 71004708640, 

Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Ricardo 

Bernd, Julgado em 27/02/2014) Assim, diante da ausência dos 

Requerentes na audiência de instrução e julgamento, OPINO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda, que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO os Requerentes ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juízo 

Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc., Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010391-09.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010391-09.2016.8.11.0009 REQUERENTE: ALCEU DE ANDRADE 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que a 

parte Executada efetivou o depósito do débito, do qual foi devidamente 

quitado, (Id. 10265541), e sendo posteriormente pleiteado o levantamento 

por parte do Exequente – Id. 12204581 da referida quantia depositada. 

Assim, diante da quitação do débito, deve o feito ser extinto pelo 

cumprimento integral da obrigação. Proceda-se ao necessário para o 

levantamento dos valores depositados nos autos ao Exequente, conforme 

consta dos comprovantes de depósitos anexados aos Ids. 4168569 e 

10265545 e da planilha de cálculo (Id. 10265552), dos quais perfazendo a 

quantia de R$ 7.061,37, importância essa a qual deverá ser acrescida de 

juros e correção monetária, observando os dados informados pelo 

patrono do Exequente no Id. 12204581, para o levantamento e 

transferência dos valores. Posto isso, com fundamento nos termos dos 

artigos 924, II, e 925 do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

EXTINÇÃO da presente EXECUÇÃO. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-94.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BRITO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010116-94.2015.8.11.0009. REQUERENTE: PATRICIA BRITO DE MELO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Verifico que a parte Executada juntou 

aos autos comprovante de depósito em Conta Única Judicial, 

demonstrando o cumprimento da obrigação. A parte Exequente concordou 

e pugnou pelo levantamento da quantia depositada. A parte reclamante foi 

intimada (id. 8720084) para oferecer dados bancários(id 5904313) e 

endereço (id 79849 28). De acordo com o artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, extingue-se a execução quando a obrigação for 

satisfeita. Portanto, o fim da execução forçada é a satisfação coativa do 

direito da parte credora. Se o pagamento é obtido, seja voluntária ou 

forçosamente, a extinção do feito é medida que se impõe. Isto Posto, em 

conformidade com o estatuído nos artigos 924, inciso II, c/c 925 do Código 

de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se alvará em favor do exequente, 

conforme petição de movimento (id 5904313). Com a expedição do alvará, 

determino que a Gestor(a) Judicial cumpra o item 2.13.3.3 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação”. Após, arquivem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 
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9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Fernando Kendi Ishikawa Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001439-29.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001439-29.2017.8.11.0009 REQUERENTE: DENILSON MARTINS DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de 

Restituição de Quantia Paga c.c. Reparação por Danos Materiais e Morais 

proposta por Denilson Martins de Souza em face de Telefônica Brasil S.A., 

devidamente qualificados nos autos. Fundamento e Decido. Infere-se dos 

autos que a parte Requerida informou a este juízo do cumprimento da 

sentença/acordo (Id. 12940345), mediante o depósito/pagamento da 

quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) foi devidamente pago, 

conforme consta do comprovante anexo – Id. 12940340. Assim, diante da 

informação da Requerida referente ao cumprimento da obrigação 

estabelecida na sentença/acordo, Id. 12940345, o feito deve ser extinto 

pelo cumprimento integral da obrigação. Posto isso, com fundamento nos 

termos dos artigos 924, inciso II e 925 do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO pela EXTINÇÃO da presente EXECUÇÃO. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, arquive-se em 

definitivo, tendo em vista que o Requerente dispensou a intimação da 

sentença, bem como renunciou ao prazo recursal, Id. 11556715. Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc., Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Arquive-se com as baixas 

necessárias, tendo em vista a renúncia do prazo recursal. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO SUFFIATTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000617-06.2018.8.11.0009 REQUERENTE: JOÃO SUFFIATTI REQUERIDO: 

TATIANE ALVES Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por João Suffiatti 

em face de Tatiane Alves, devidamente qualificados nos autos. 

Fundamento e Decido. Infere-se dos autos que o Requerente informou a 

este juízo que a Requerida quitou o valor do débito integral discutidos 

nestes autos, bem como requereu a extinção e o arquivamento da 

presente ação, e ainda renunciou a intimação da sentença e do prazo 

recursal, e pleiteou pelo cancelamento da Audiência de Conciliação 

designada para 29.05.2018 às 15h40min, Id. 12944478. Assim, diante da 

informação do Requerente referente a quitação do débito, Id. 12944478, o 

feito deve ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. Diante disso, 

OPINO pela HOMOLOGAÇÃO, por sentença, da QUITAÇÃO do débito, 

conforme informado Id. 12944478, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, e, por consequência, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, arquive-se em definitivo, tendo em vista que o 

Requerente dispensou a intimação da sentença e a realização da 

audiência de conciliação, bem como renunciou ao prazo recursal, Id. 

12944478. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc., Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Arquive-se com as baixas necessárias, tendo em vista a renúncia do 

prazo recursal. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-82.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA GONCALVES DA PAZ (REQUERENTE)

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOZE DO CARMO ROSA SOUZA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000707-82.2016.8.11.0009 REQUERENTE: SUPREFOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, NAIARA GONCALVES DA PAZ REQUERIDO: JOZE DO 

CARMO ROSA SOUZA PINTO Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Fundamento e 

Decido. Trata-se de Ação de Cobrança, proposta por SUPREFÓS Industria 

e Comércio Ltda. e Naiara Gonçalves da Paz em desfavor de Joze do 

Carmo Rosa Souza Pinto, ao argumento de que a parte Requerida fez 

aquisições mediante compras de mercadoria em seu estabelecimento na 

importância de R$ 4.577,00 (quatro quinhentos e setenta e sete reais), no 

entanto não efetuou o pagamento, conforme faz a juntada das Notas 

Fiscais e comprovantes de recebimentos da mercadoria, anexadas (Id. 

4158155), alega ainda na exordial que tentou buscar acordo com a parte, 

porém sem êxito, não restando outra alternativa a não ser ajuizar a 

presente demanda. Na audiência de conciliação realizada em 12.04.2018 – 

Id. 12758374 a parte Requerida mesmo sendo citada, conforme consta da 

Certidão do Oficial de Justiça – anexada a Carta Precatória nº. 

1000011-69.2017.8.11.0087, acostadas a estes autos, Id. 12917791, não 

se fez presente, e nem tampouco justificou a ausência, ocasião em que a 

parte Requerente requereu a decretação de revelia e seus efeitos, bem 

como dispensou a intimação da sentença. No evento 15559523, vieram os 

autos conclusos para decisão. Pois muito bem, primeiramente, constato 

que realmente a parte Requerida foi intimada da referida audiência, 

conforme consta Id. 12917791, e mesmo assim não se fez presente e nem 

tampouco justificou a ausência na audiência de conciliação. Neste caso 

nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e artigo 344 do NCPC, decreto-lhe 

à revelia, e passo ao julgamento antecipado da lide. Desse modo, 

considerando que a parte Requerida não se fez presente na audiência e 

nem tampouco apresentou defesa, tem-se que os fatos alegados pela 

parte Requerente presumem-se verdadeiros, de acordo com o artigo 344 

do NCPC “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. ” 

Colhe-se da doutrina de Misael Montenegro Filho, Novo Código de 

Processo Civil Comentado, de acordo com a Lei 13.256, de 04/02/2016, 

alteradora do NCPC, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, Editora 

Atlas, São Paulo, 2016, pág. 356 que “à revelia significa ausência de 
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resposta, interpretada do ponto de vista objetivo (em respeito ao princípio 

da inatividade), que pode produzir efeitos em relação ao réu, que são: a) 

presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo autor; b) 

autorização para o julgamento antecipado da lide; c) fluência de prazos 

independentemente de intimações, pelo fato de o réu não ter demonstrado 

interesse pelo processo. ” Desta forma, razão assiste aos Requerentes, 

pelos fatos narrados na inicial, diante da revelia da parte Requerida. No 

mais, analisando o conjunto probatório tem-se que a parte Requerente fez 

a juntada das Notas Fiscais e dos comprovantes de entregas, Id. 4158155, 

onde observa-se o valor de R$ 4.577,00 (quatro mil e quinhentos e setenta 

e sete reais). Sendo assim, não resta dúvida de que os fatos narrados na 

Ação de Cobrança são tidos como verdadeiros, e consequentemente a 

parte faz jus ao pleito pelo pagamento dos valores contidos nas Notas 

Fiscais. Diante disso, OPINO pela PROCEDÊNCIA, a pretensão contida na 

inicial para condenar a parte Requerida a efetuar o pagamento das Notas 

Fiscais devidamente atualizadas no valor de R$ 4.577,00 (quatro mil e 

quinhentos e setenta e sete reais) Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc., Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001506-91.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES SOBRINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICK RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001506-91.2017.8.11.0009 REQUERENTE: JOSE GOMES SOBRINHO 

REQUERIDO: RICK RAMOS Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Fundamento e 

decido. Trata-se de Ação de Cobrança, proposta por José Gomes 

Sobrinho em desfavor de Rick Ramos, ao argumento de que emprestou 

seu crediário ao Requerido, do qual fez compras de diversos produtos na 

Loja Gazin no valor de R$ 3.688,78, conforme consta na nota especificada 

no pedido de venda datado de 24.05.2017, anexo Id. 9546492, valor este 

que o Requerido não lhe pagou, alega ainda na exordial que tentou buscar 

acordo com a parte, porém sem êxito, não restando outra alternativa a não 

ser ajuizar a presente Reclamação. Realizada audiência de conciliação em 

05.10.2017 – Id. 10189722, o Requerido não compareceu e nem justificou 

a ausência, mesmo tendo sido intimado na audiência anterior (Id. 

10010350), razão pela qual a parte Requerente requereu a decretação da 

revelia e seus efeitos, bem como pleiteou a juntada dos documentos, 

anexos – Id. 10190659. Primeiramente, constato que realmente o 

Requerido foi intimado da referida audiência, Id. 10010350, e mesmo assim 

não se fez presente e nem tampouco justificou a ausência na audiência de 

conciliação, neste caso nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e artigo 

344 do NCPC, decreto-lhe à revelia, e passo ao julgamento antecipado da 

lide. Desse modo, considerando que o Requerido não se fez presente na 

audiência, tem-se que os fatos alegados pela parte Requerente 

presumem-se verdadeiros, de acordo com o artigo 344 do NCPC “Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. ” Sendo assim, 

razão assiste a parte Requerente, pelos fatos narrados na inicial, diante 

da revelia do Requerido. No entanto, analisando a documentação 

comprobatória acostada aos autos, vislumbro que a Requerente, anexou 

aos autos os seguintes documentos: · Pedido de Vendas Varejo – Gazin 

Ind. e Com. Imóveis e Eletro Ltda – valor R$ 3.688,78 – Id. 10190659; · 

Arroz Colíder – valor R$ 1.470,00 - Id. 10190659; · Cheque no valor de R$ 

1.470,00 (custódia) - Id. 10190659; · Print de tela com a demonstração de 

um valor R$ 3.203,16 - Id. 10190659; · Cheque no valor de R$ 1.361,25 – 

com descrições de cheque devolvido – e valor pago de R$ 1.000,00 e 

restante a pagar R$ 361,25 (nominal a Agrovale) - Id. 10190659; · Extrato 

de consulta SCPC/SPC Brasil – com várias negativações - Id. 10190659 

Todos estes documentos elencados estão em nome do Requerente. Pois 

bem, após analisar a referida ação, constato que a parte Requerente 

deixou de apresentar provas das quais alega que o Requerido lhe deve e 

qual seria o valor correto que tenha emprestado por meio de crediário ao 

Requerido. Constato ainda que, nenhum documento juntado há a 

existência de que o Requerido é devedor do Requerente, já que não há 

nenhum documento assinado ou que esteja no nome do Requerido, assim 

no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo do Requerente sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. Sobre o 

assunto dispõe o artigo 373, inciso I do NCPC, abaixo transcrito: Artigo 373 

O ônus da prova incumbe: I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito. Neste caso, o Requerente deixou de comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito. O elemento primário de todo ilícito é uma 

conduta humana e voluntária no mundo exterior. Esses ilícitos, como 

atentado a um bem juridicamente protegido, interessa à ordem normativa 

do Direito justamente porque produz um dano. Não há responsabilidade 

sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem jurídico cuja existência se 

verificará no plano normativo da culpa, está condicionada à existência, no 

plano naturalístico da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a 

base do resultado lesivo. Não há responsabilidade civil sem determinado 

comportamento humano contrário à ordem jurídica. (In, Rui Stocco, Tratado 

de Responsabilidade Civil, Editora Revista dos Tribunais, 5º Edição, São 

Paulo, 2001, página 95). STJ. Recurso especial. Prova. Produção. 

Convicção do Juiz. Considerações do Min. Luis Felipe Salomão sobre o 

tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 8.038/1990, art. 26. “... Certamente, prova 

é todo meio destinado a firmar a convicção do juiz sobre a verdade dos 

fatos alegados pelas partes em juízo. Assim, proferida decisão, de forma 

fundamentada, não há falar em violação aos termos do artigo 333 do CPC, 

pois cabe ao órgão julgador determinar as provas que julgar necessárias, 

indeferindo aquelas que, de acordo com a sua livre convicção, não forem 

úteis ou não se prestarem à solução da lide, como é o caso em questão. 

...» (Min. Luis Felipe Salomão).” (STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: 

Min. Luis Felipe Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. 

LEGJUR 118.1251.6000.3400). No mesmo sentido, extrai da doutrina de 

Misael Montenegro Filho que “à parte não basta alegar a ocorrência do 

fato, vigorando a máxima allegatio et non probatio quase non allegatio. A 

alegação deve ser provadas, sob pena de não ser utilizada na formação 

do convencimento do magistrado.” [...] como regra, o ônus da prova é do 

autor, podendo o réu simplesmente negar a ocorrência do fato, sem 

acrescer outras alegações, visto que probatio incumbit ei qui dicit, non ei 

aqui negat (a prova é da incumbência de quem alega o fato, e não daquele 

que nega).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, de acordo com a 

Lei 13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, 

São Paulo, 2016, pág. 382). Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa do Requerido, a 

improcedência neste caso da ação se impõe. Posto isto, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA desta reclamação. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.
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CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8020011-79.2015.8.11.0009 REQUERENTE: DONIZANGELA LIMA 

FERREIRA REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação, Id. 2895245, e por sua vez a 

Requerente impugnou, Id. 2895246. Fundamento e Decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Donizangela Lima Ferreira em face do Digiti Brasil 

Comércio de Livros Ltda.-ME., devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que recebeu uma notificação extrajudicial no valor 

de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) – Id. 2895201, referente a um 

débito de uma compra de livros o qual teria sido realizada em 25.07.2014, 

alega que nunca foi cliente da Requerida e que nunca adquiriu nenhum 

produto, afirma mais que foram ofertados tal coleção de livros, no entanto 

alega que não tinha interesse, mas mesmo assim a Requerida lhe enviou 

os exemplares dos livros, juntamente com os débitos. Alega ainda na 

exordial que tentou resolver administrativamente, mas não obteve êxito, 

afirma que com isso seu nome e CPF foram indevidamente negativados, 

conforme anexa o extrato Crediconsult Boa Vista/Administradora SCPC 

datado de 14.12.2015 – Id 2895199, dos quais estão lhe causando 

transtornos, pois não pode efetivar compras no crediário e não restou 

outra alternativa a não ser ajuizar a presente ação. No Id. 2895207, a 

liminar foi deferida. Realizada audiência de conciliação em 17.05.2016, Id. 

2895243, esta restou infrutífera. Por sua vez a Requerida em defesa, Id. 

2895245, contesta em suma pelo fato da parte ter recebido o produto 

referente aos livros com vencimentos iniciais em 25.07.2014 e ter ajuizado 

ação somente em dezembro/2015, contesta ainda que o produto foi 

devidamente adquirido pela Requerente, conforme comprova a gravação, 

ainda na defesa contesta que a compra foi efetivada por telefone celular e 

foi entregue, no entanto não foi pago, contesta mais que devido à falta de 

pagamento ocorreu a inadimplência, exerceu assim o exercício regular do 

seu direito, e ao final contesta pela improcedência da ação. Contudo a 

Requerente, impugnou – Id. 2895246, na totalidade a contestação, pelo 

fato de que a Requerente nunca foi cliente da empresa da Requerida e 

que nunca adquiriu os produtos, impugna que foi ofertado os produtos, no 

entanto a Requerente não tinha interesse em adquirir e mesmo assim a 

empresa/Requerida lhe encaminhou os produtos, e ao final pleiteia pelo 

julgamento antecipado da lide e pela procedência da ação. Houve 

audiência de instrução para o depoimento da Requerente, Id. 2895253, 

onde em depoimento a autora relata que comprou os produtos, porém 

alega que quando chegou os produtos se arrependeu e que entrou em 

contato com a Requerida para devolução, através de telefone e por e-mail, 

relata ainda que a vendedora disse que poderia devolver, alega mais que 

reconhece que adquiriu os produtos, e ainda relata que não possui os 

e-mails, e que a empresa possui as gravações. Relata ainda que fez as 

reclamações para a devolução dentro dos sete dias, mas não se recorda. 

Todavia, a Requerida junta aos autos a gravação onde percebe-se que 

realmente a Requerente adquiriu os produtos, conforme a mesma 

confirmou em audiência, no entanto na gravação não há o relato sobre a 

devolução. Em alegações finais – Id. 2895259, a Requerida contesta de 

que a Requerente em audiência confirma a transação, bem como a voz no 

áudio, e que adquiriu os produtos, contrariando o que relata na exordial, e 

ao final pleiteia pela improcedência da ação. A Requerente, em memoriais 

finais – Id. 2895260, impugna o áudio de gravação por não estar em sua 

integra, e que a prova apresentada o áudio foi apresentado de forma ilícita 

e unilateral, impugna mais que a Requerente por diversas vezes entrou em 

contato com a Requerida para devolver os produtos, conforme foi relatado 

em audiência, no entanto não obteve êxito, e ao final reitera os pedidos da 

exordial pela procedência da ação. Vieram os autos conclusos, evento 

14720124. Pois muito bem, analisando o conjunto probatório constato que 

a parte Requerente adquiriu os produtos da Requerida, conforme afirmado 

em audiência, no entanto não há nos autos documentos que comprove 

que realmente a Requerente após receber os produtos se arrependeu da 

compra, pois em audiência a mesma relata que foram várias ligações e 

que encaminhou e-mail a Requerida, porém alega que não mais possui os 

e-mails, por fazer muito tempo. Portanto, no que se refere ao fato em que 

se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo da 

parte Requerente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação. Logo, a prova que deveria ter sido produzida pela parte 

Requerente não é impossível ou excessivamente impossível, haja que 

bastaria esta ter juntado prova documental do seu direito, qual seja os 

e-mails dos quais relata que enviou para a Requerida, como se manteve 

inerte, a improcedência se impõe. Neste caso, a Requerente deixou de 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Nesta condição, 

inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da 

Requerida, a improcedência da ação se impõe. Posto isto, OPINO pela 

revogação da liminar Id. 2895207, e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA desta 

reclamação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO 

EM PARTE a respeitável minuta da zelosa Juíza Leiga e passo a proferir 

SENTENÇA EM COMPLEMENTAÇÃO, na licença do art. 40, "caput", da Lei 

9.099/95. É que manifesta a litigância maliciosa pela parte autora, pois que 

inicialmente aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, o que, 

como visto, não condiz com a realidade, tendo depois aquela admitido a 

aquisição dos produtos em audiência, mormente ao ser confrontada com a 

gravação da compra por telefone (art. 77, inciso I, do NCPC). Incidente 

pois a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se 

estabelece em 10% (dez por cento) do valor da causa, considerado o 

valor da causa (R$ 31.520,00), a condição pessoal da parte autora e a 

gravidade da conduta. Tais condutas devem ser reprimidas 

energicamente, não só pela reprovabilidade, mas sobretudo pela falta de 

ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. 

Aquele que omite e faz declaração falsa em petição e a protocola perante 

o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a 

intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem como 

vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada com o intuito 

de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal: 

“Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, com isso, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; b) CONDENO a parte autora, de 

ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, atribuída em R$ 31.520,00 (trinta e um mil, quinhentos e 

vinte reais), o que perfaz o montante de R$ 3.152,00 (três mil, cento e 

cinquenta e dois reais), bem como em todos os honorários advocatícios, 

contratuais e sucumbenciais, além de todas as despesas assumidas pela 

parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 

81, “caput”, do NCPC, o que passível de execução e liquidação nestes 

autos (art. 777 do NCPC). IV - DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte 

autora ao pagamento do quíntuplo das custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a 

importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) 

ótimo o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) 

baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 341 de 823



c.c. o art. 100, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Diante 

da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos serviços do 

Poder Judiciário para uma causa absolutamente inidônea, de fins ilícitos, 

não sendo justo e correto que a coletividade pague por uma atitude torpe e 

baixa, não só pela falta de ética, mas principalmente porque tal conduta 

contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles que 

efetivamente precisam, REVOGO a gratuidade da justiça em interpretação 

extensiva ao art. 100, parágrafo único, do NCPC, art. 470, parágrafo 

único, e principalmente ao art. 949, inciso III, da CNGC, abaixo transcrito, 

tudo sem prejuízo da multa por litigância de má-fé, na autorização do § 4º, 

do art. 99, também do NCPC. “Art. 949. As custas processuais nos 

Juizados Especiais Cíveis serão calculadas conforme tabela de custas do 

foro judicial, devidas nas seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a 

litigância de má-fé, no processo de conhecimento e/ou execução;” Por 

consequência, em interpretação conforme a constituição do art. 5º, inciso 

II, do Código de Processo Penal, vedada a requisição de instauração de 

inquérito policial de ofício por parte da autoridade judiciária, em obediência 

ao sistema acusatório previsto no art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, 

LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da CRFB/88, DETERMINO a remessa de 

cópia integral do feito ao MINISTÉRIO PÚBLICO, na licença do art. 40 do 

citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as providências 

julgadas pertinentes. Ressalta-se que a não adoção de qualquer 

providência neste sentido enquadraria este magistrado em eventual 

prática de prevaricação (art. 319 do Código Penal). DETERMINO a inserção 

do nome da parte autora e do seu advogado no cadastro de condenados 

por ato de litigância de má-fé deste Juízo. Oficie-se e remeta-se cópia 

integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados 

do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos praticados 

pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. 

Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento e 

providências julgadas pertinentes. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do § 4º, 

do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 1º de 

junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-05.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE QUEIROZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001654-05.2017.8.11.0009 REQUERENTE: CRISTIANNE QUEIROZ 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 10756245, dentro do prazo legal, Id. 10951197, e por sua 

vez a Requerente impugnou, Id. 10830954. Das preliminares. Da Ausência 

de interesse de agir. Em preliminar a Requerida, arguiu a ausência do 

interesse de agir por falta de prévia provocação administrativa, ausência 

essa a qual não merece acolhimento, tendo em vista que a parte não está 

obrigada a discussão administrativa para ajuizar a ação, pois a 

consumidora pode ter livre acesso ao Judiciário para a defesa dos seus 

direitos, em sendo assim rejeito a preliminar de interesse de agir. Da 

conexão. A Requerida em preliminar contesta pela conexão entre a 

presente a ação e a demanda nº. 1001652-35.2017.8.11.0009, por haver 

as mesmas partes e mesmo pedido e supostas negativação indevida. Em 

anál ise ao s is tema PJe em re lação a  Ação nº . 

1001652-35.2017.8.11.0009, constato que as partes e o pedido são 

idênticos, no entanto objeto - contrato e os valores discutidos são 

diferentes entre as ações, e a referida ação encontra-se conclusa, neste 

caso deixo de acolher a preliminar arguida de conexão entre as ações, 

tendo em vista que os contratos e valores discutidos são distintos entre a 

presente ação e Ação n. 1001652-35.2017.8.11.0009. Passo ao 

julgamento do mérito. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. 

Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Cristianne Queiroz Ferreira em face do Banco Bradesco S.A, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF 

indevidamente negativados em 23.07.2017 no valor de R$ 790,20 – 

contrato nº. 017495768000186FI nos órgãos de restrição ao crédito por 

suposto débito existente perante a Requerida, conforme junta o extrato 

Boa Vista/Administradora do SCPC, emitido através do site 

http://rainhaconsultoria.org./BoaVista, datado de 31.07.2017. Sustenta na 

exordial, que é correntista da Requerida, no entanto desconhece o 

contrato e que nunca utilizou de crédito fornecido pela Requerida, e que 

deve tratar-se de uma fraude, alega mais que está negativação está lhe 

causando transtornos, pois não pode efetivar compras no crediário, e ao 

final pleiteia pela procedência da ação. Na audiência de conciliação – Id. 

10751892, datada de 14.11.2017, a Requerente informa que reconhece 

que deve ao Banco, e que contratou um empréstimo/financiamento para 

pagamento parcelado, informa ainda que não sabe se ainda falta 7 

parcelas e que disse ao seu advogado que gostaria de pagar o Banco, 

mas de forma parcelada. Ainda na audiência propõe acordo para pagar 

parcelado em parcelas não superiores a R$ 200,00 (duzentos reais), 

ocasião em que a parte Requerida requereu prazo para se manifestar 

quanto a proposta de acordo, o qual foi lhe concedido. Todavia a parte 

Requerida não se manifestou quanto a proposta de acordo, tão somente 

apresentou defesa – Id. 10756245, onde por sua vez, contestou em 

preliminar pela ausência de condição da ação – da falta de interesse de 

agir e pela conexão entre a presente demanda e a Ação nº. 

1001652-35.2017.8.11.0009 e no mérito, contesta em suma pela ausência 

de pretensão resistida, pelo fato da parte não comprovar o dano moral, 

bem como por ter solucionado de forma administrativa, e ao final pela 

improcedência da ação. Contudo a Requerente, impugnou, Id. 10830954, 

na totalidade a contestação, pelo fato de nunca negou ser cliente da 

Requerida, no entanto desconhece o débito o qual ensejou a negativação, 

impugna ainda que a parte não anexou documentos hábil para comprovar 

o débito negativado, e ao final pleiteia pela procedência da ação pelo 

defeito da prestação do serviço, anulando o negócio jurídico e declarando 

inexigível o débito negativado. Vieram os autos conclusos, evento 

14719671. Pois muito bem, examinando o conjunto probatório, verifico que 

no Termo de Audiência a parte Requerente informa que reconhece e deve 

ao Banco/Requerido e que contratou junto ao Banco um 

empréstimo/financiamento para pagamento parcelado e que apresentou 

proposta de acordo para pagar em parcelas não superiores a R$ 200,00. 

Verifico mais, que tal proposta não foi aceita pela parte Requerida, tendo 

em vista que a mesma não se manifestou em relação a proposta de 

acordo em sua defesa. Assim diante, das afirmações em audiência, 

entendo que a parte Requerente realmente contratou com a Requerida, 

desse modo, razão não assiste a Requerente para pleitear a anulação do 

negócio jurídico e tampouco que seja anulado o débito e ainda indenização 

por dano moral, tendo em vista que a própria parte autora admite 

reconhecer que deve ao Banco e que fez empréstimos/financiamento. 

Posto isto, OPINO pelo não acolhimento das preliminares, e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA desta reclamação. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO EM PARTE a respeitável minuta da zelosa Juíza Leiga e 

passo a proferir SENTENÇA EM COMPLEMENTAÇÃO, na licença do art. 40, 

"caput", da Lei 9.099/95. É que manifesta a litigância maliciosa pela parte 

autora, pois que inicialmente aduziu inexistir qualquer relação jurídica com 

a parte ré, o que, como visto, não condiz com a realidade, tendo depois 

aquela admitido a celebração do contrato em audiência, propondo, 

inclusive, parcelamento do débito (art. 77, inciso I, do NCPC). Incidente, 

pois, a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se 

estabelece em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois que irrisório o valor da 
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causa (R$ 790,20), na forma do § 2º, do art. 81, do NCPC, diga-se de 

passagem atribuído em manifesta inobservância à lei de regência, pois que 

a parte autora ainda pede R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização por 

danos morais, considerada a condição pessoal da parte autora e a 

gravidade da conduta. Tais condutas devem ser reprimidas 

energicamente, não só pela reprovabilidade, mas sobretudo pela falta de 

ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. 

Aquele que omite e faz declaração falsa em petição e a protocola perante 

o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a 

intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem como 

vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada com o intuito 

de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal: 

“Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, com isso, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; b) CONDENO a parte autora, de 

ofício, por litigância de má-fé no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

pois que irrisório o valor da causa (R$ 790,20), na forma do § 2º, do art. 

81, do NCPC, bem como em todos os honorários advocatícios, contratuais 

e sucumbenciais, além de todas as despesas assumidas pela parte ré 

com este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, 

“caput”, do NCPC, o que passível de execução e liquidação nestes autos 

(art. 777 do NCPC). IV - DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao 

pagamento do quíntuplo das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, c.c. o art. 100, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Diante da má-fé 

empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos serviços do Poder 

Judiciário para uma causa absolutamente inidônea, de fins ilícitos, não 

sendo justo e correto que a coletividade pague por uma atitude torpe e 

baixa, não só pela falta de ética, mas principalmente porque tal conduta 

contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles que 

efetivamente precisam, REVOGO a gratuidade da justiça em interpretação 

extensiva ao art. 100, parágrafo único, do NCPC, art. 470, parágrafo 

único, e principalmente ao art. 949, inciso III, da CNGC, abaixo transcrito, 

tudo sem prejuízo da multa por litigância de má-fé, na autorização do § 4º, 

do art. 99, também do NCPC. “Art. 949. As custas processuais nos 

Juizados Especiais Cíveis serão calculadas conforme tabela de custas do 

foro judicial, devidas nas seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a 

litigância de má-fé, no processo de conhecimento e/ou execução;” Por 

consequência, em interpretação conforme a constituição do art. 5º, inciso 

II, do Código de Processo Penal, vedada a requisição de instauração de 

inquérito policial de ofício por parte da autoridade judiciária, em obediência 

ao sistema acusatório previsto no art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, 

LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da CRFB/88, DETERMINO a remessa de 

cópia integral do feito ao MINISTÉRIO PÚBLICO, na licença do art. 40 do 

citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as providências 

julgadas pertinentes. Ressalta-se que a não adoção de qualquer 

providência neste sentido enquadraria este magistrado em eventual 

prática de prevaricação (art. 319 do Código Penal). DETERMINO a inserção 

do nome da parte autora e do seu advogado no cadastro de condenados 

por ato de litigância de má-fé deste Juízo. Oficie-se e remeta-se cópia 

integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados 

do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos praticados 

pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. 

Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento e 

providências julgadas pertinentes. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do § 4º, 

do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 1º de 

junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-04.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELI RIBAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001958-04.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JOCELI RIBAS DA SILVA 

REQUERIDO: DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - 

EPP Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS 

MORAIS em que o Requerente alega que, embora jamais tenha contratado 

com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Cediço que o art. 370 do Código de Processo Civil, imputa ao juiz a 

autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas pelas 

partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem desnecessárias, de 

forma que não provoque ofensa às regras processuais, tampouco aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Em regra, os Juizados 

Especiais são incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo 

matéria probatória complexa. Todavia, admite-se prova técnica informal 

(art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é 

possível verificar a semelhança das assinaturas, sendo desnecessário 

perícia aprofundada. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe aos autos um termo de 

entrega dos produtos assinado pela parte autora, mostrando que houve 

sim relação jurídica entre as partes, onde a parte autora recebeu os 

produtos comprados e não efetuou pagamento, portanto, em que pese os 

argumentos apresentados pela parte autora em sua impugnação, tenho 

que o débito da parte autora restou comprovado. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, diante 
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da comprovação pela ré da relação jurídica contratual que originou 

negativação da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, fato este 

impeditivo do direito perseguido na inicial (art. 373, inciso II, do NCPC), a 

rejeição dos pedidos é medida que se impõe, portanto não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada.. Alfim, com a litigância maliciosa, pois que inicialmente 

a parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, o 

que, como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), 

incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se 

estabelece em 5% (cinco por cento) do valor da causa, a condição 

pessoal da parte autora (autônoma e aposentada) e a gravidade da 

conduta. Tais condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada com o intuito de induzir a erro o juiz, 

como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal: “Falsidade ideológica Art. 

299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 

devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 

da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 

um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a 

três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o 

agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, 

ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, 

aumenta-se a pena de sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar 

artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o 

estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz 

ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo 

penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e, com isso, DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; b) 

CONDENO a parte autora, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 28.110,00 

(vinte e oito mil, cento e dez reais), o que perfaz o montante de R$ 

2.811,00 (dois mil, oitocentos e onze reais), bem como em todos os 

honorários advocatícios, contratuais e sucumbenciais, além de todas as 

despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, 

art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput”, do NCPC, o que passível de 

execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC). DISPOSIÇÕES 

FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento do quíntuplo (5X) das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes 

fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, pois que: a) 

regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da 

prestação do serviço; c) ótimo o grau de zelo do profissional e o trabalho 

por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos 

termos do art. 85, § 2º, c.c. o art. 100, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora 

usufruiu dos serviços do Poder Judiciário para uma causa absolutamente 

inidônea, de fins ilícitos, não sendo justo e correto que a coletividade 

pague por uma atitude torpe e baixa, não só pela falta de ética, mas 

principalmente porque tal conduta contribui para a morosidade da 

prestação jurisdicional àqueles que efetivamente precisam, REVOGO a 

gratuidade da justiça em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo 

único, do NCPC, art. 470, parágrafo único, e principalmente ao art. 949, 

inciso III, da CNGC, abaixo transcrito, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 99, também do NCPC. 

“Art. 949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” Por consequência, em 

interpretação conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de 

Processo Penal, vedada a requisição de instauração de inquérito policial 

de ofício por parte da autoridade judiciária, em obediência ao sistema 

acusatório previsto no art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, 

LVII, LXXIV, e art. 129 da CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia 

integral do feito ao MINISTÉRIO PÚBLICO, na licença do art. 40 do citado 

Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as providências 

julgadas pertinentes. Ressalta-se que a não adoção de qualquer 

providência neste sentido enquadraria este magistrado em eventual 

prática de prevaricação (art. 319 do Código Penal). Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.960/94. Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento e 

providências julgadas pertinentes. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do § 4º, 

do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos 

Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO a respeitável minuta do zeloso Juiz Leigo e 

passo a proferir SENTENÇA EM COMPLEMENTAÇÃO para analisar a 

impugnação da parte autora quanto ao termo de entrega de mercadoria 

acostado pela parte ré no Num. 11057627 - Pág. 1, na licença do art. 40, 

"caput", da Lei 9.099/95. A impugnação da parte autora ao documento 

acostado pela parte ré no Num. 11057627 - Pág. 1 não merece 

acolhimento. É que as assinaturas constantes da cédula de identidade, da 

declaração de hipossuficiência, da procuração e do termo de entrega de 

mercadorias, acostados, respectivamente, nos Num. 10411238 - Pág. 1, 

Num. 10411253 - Pág. 1, Num. 10411258 - Pág. 1, Num. 11057627 - Pág. 1, 

revelam terem emanado do punho da parte autora. Assinatura da parte 

autora constante da cédula de identidade (Num. 10411238 - Pág. 1): 

Assinatura da parte autora constante da declaração de hipossuficiência 

(Num. 10411253 - Pág. 1): Assinatura da parte autora constante da 

procuração (Num. 10411258 - Pág. 1): Assinatura da parte autora 

constante do TERMO DE ENTREGA DE MERCADORIAS acostada pela parte 

ré (Num. 11057627 - Pág. 1): Isto porque o comportamento gráfico das 

assinaturas é uniforme, vale dizer, a direção e a distância da escrita em 

relação à pauta estão em absoluta conformidade, com leve ultrapassagem 

de elementos gráficos da linha de base, como se nota principalmente da 

letra “R” de Ribas, “d” de da e “S” de Silva. A proporcionalidade gráfica 

dos caracteres das assinaturas é uniforme. O espaçamento gráfico 

interliteral (distância entre letras ou símbolos) e o intergramático (distância 

entre as gramas que formam a letra) são uniformes. Porém, quanto ao 

espaçamento gráfico intervocabular (distância entre as palavras) o 

padrão de assinatura da parte autora sofre variações naturais, como se 

vê do grande espaçamento da assinatura constante da procuração entre 

“Joceli” e “Ribas” (Num. 10411258 - Pág. 1), o que bem reduzido da 

assinatura constante da declaração de hipossuficiência (Num. 10411253 - 

Pág. 1). Nota-se, ademais, da assinatura constante da procuração que a 

própria parte outra omitiu a preposição “da” que liga “Ribas” a “Silva” e 

inseriu a letra “s” ao final de “Silva-s”: Assinatura da parte autora 

constante da declaração de hipossuficiência (Num. 10411253 - Pág. 1): 

Assinatura da parte autora constante da procuração (Num. 10411258 - 

Pág. 1): Os valores angulares e curvilíneos são circulares e 

arredondados, valores presentes em todas as assinaturas. A inclinação 

axial das letras em relação à pauta é dextrógica, ou seja, tende para a 

direita, o que uniforme em todas as assinaturas. O calibre das letras é 

grande e é uniforme em todas as assinaturas. A força vertical ou pressão 

não é passível de mensuração quanto à assinatura constante do termo de 

entrega de mercadorias em razão do tipo de caneta utilizada, tipo porosa 

com eliminação de grande quantidade de tinta. Porém, quanto à força 

lateral ou progressão, esta é uniforme em todas as assinaturas, 

considerando-se os elementos conectivos e interruptivos, como se vê em 

“Jo-celi”, “Rib-as” e “Silv-a”. O momento gráfico, ainda que utilizada a 

caneta tipo porosa com eliminação de grande quantidade de tinta na 

assinatura constante do termo de entrega de mercadorias, é uniforme em 

todas as assinaturas, que acompanham os elementos conectivos e 

interruptivos, como se vê nos momentos negativos na alça da letra “J”, no 

término da letra “o” e no término da letra “b” e a alça da letra “a” em “Silva”. 

Os pontos de ataque e remate são uniformes, a exemplo das letras “J”, 

“o”, “c”, “i” do término de “Joceli”, “R”, “b”, “a” de “Ribas”, da preposição 

“da”, “S” de “Silva”, “v” e “a” de “Silva”. Com estas conclusões, pode se 

afirmar que todas as assinaturas emanaram do mesmo punho. De outro 
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lado, do termo de entrega de mercadoria acostado pela parte ré no Num. 

11057627 - Pág. 1, constata-se que o responsável pela entrega foi a 

pessoa de Claudio, quem igualmente consta do registro de inadimplência 

acostado pela parte autora no Num. 10411228 - Pág. 1, ambos nos valores 

de R$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais), tudo a recomendar a 

improcedência da inicial com a condenação da parte autora em litigância 

de má-fé. DETERMINO a inserção do nome da parte autora e do seu 

advogado no cadastro de condenados por ato de litigância de má-fé deste 

Juízo. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder, 02 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-37.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS ALINE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000311-37.2018.8.11.0009 REQUERENTE: TAIS ALINE DE SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação, Id. 12751729, dentro do prazo 

legal, Id. 12915784, no entanto não houve impugnação. Da preliminar. Da 

Ausência de interesse de agir. Em preliminar a Requerida, arguiu a 

ausência do interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa, ausência essa a qual não merece acolhimento, tendo em 

vista que a parte não está obrigada a discussão administrativa para 

ajuizar a ação, pois a consumidora pode ter livre acesso ao Judiciário para 

a defesa dos seus direitos, em sendo assim rejeito a preliminar de 

interesse de agir. Passo ao julgamento do mérito. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e 

pedido de liminar, proposta por Tais Aline de Sousa em desfavor de Vivo 

S.A. (Telefônica Brasil S.A.), ambos já qualificados nos presentes autos. 

Sustenta a parte Requerente que não possui débito algum com a 

Requerida, desconhecendo a origem da restrição imposta em seu nome e 

CPF a qual ensejou a anotação indevida nos cadastros de inadimplentes 

em 17.09.2015, junto ao Serasa Experian no valor de R$ 151,35, referente 

ao contrato nº. 0252858276, e para comprovar anexa o extrato Credinet 

Serasa Experian, emitido através de site de informações confidenciais, 

datado de 02.02.2018, Id. 11795143, alega ainda que está negativação 

está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar compras a crédito 

no comércio. Realizada audiência de conciliação em 12.04.2018, Id. 

12757832 a mesma restou infrutífera e o feito teve seu trâmite legal. Na 

contestação, Id. 12751729, a parte Requerida contesta em sede de 

preliminar pela falta de interesse de agir; pela juntada do comprovante de 

negativação expedidas por órgãos oficiais, pelo fato da parte juntar 

extrato emitido por site de informações confidenciais, e no mérito, contesta 

em suma pela regularidade contratual entre as partes e que está 

contratação é legítima mediante o contrato, contesta mais que todas as 

faturas foram enviado ao endereço da Requerente, ainda contesta pela 

não incidência da Súmula 385 do STJ, e ao final contesta pela 

improcedência da ação. A Requerente não impugnou a contestação. Pois 

muito bem, pelo que evidenciam os documentos trazidos com a inicial, 

principalmente o extrato (Id. 11795143), verifica-se que de fato foi incluída 

a referida negativação pela parte Requerida. Deste modo, conquanto 

tenha a parte Requerida em contestação – Id. 12751729, por diversas 

vezes ter alegado pela existência de contrato entre as partes, não o 

juntou, e ainda ter alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer contrato, devidamente 

assinado, ou gravação de áudio autorizando a cobrança. Afrontando 

assim, os princípios que rezem toda relação consumerista, bem como os 

direitos básicos do consumidor, previsto no artigo 6° do CDC. Ademais em 

momento algum a parte Requerida provou que as declarações da parte 

Requerente são inverídicas. Dessa forma, prevalece o princípio da 

inversão do ônus da prova (artigo 6°, VIII, do CDC), na medida em que a 

parte consumidora é a parte vulnerável da relação jurídica, sendo assim 

caberia à parte Requerida trazer na defesa contratos/documentos/faturas 

que comprovasse o débito existente, o qual alega haver a existência de 

pendência de débito/financeiro com a Requerente. No mais, o artigo 6º do 

CDC, em seu inciso VIII, dispõe sobre a inversão do ônus da prova: “São 

direitos básicos do consumidor: [...] VIII- a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências”. Por conseguinte, competia a Requerida o ônus de 

demonstrar a contratação dos serviços, bem como a prestação e a 

regularidade da cobrança efetivada, no entanto, incidiu em 

responsabilidade civil, segundo disciplinado nos artigos 927 e 186 do 

Código Civil, e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, 

infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

Requerente para a referida contratação e consequentemente a indevida 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. A inserção do nome e do CPF 

da Requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da Requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Requerente teve o seu crédito abalado. Assim, 

o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de 

que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de 

crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Desta forma, feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). Ante o exposto, despiciendas considerações outras, 

nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA EM 

PARTE da presente ação para: I – DECLARAR a inexistência do débito 

restrito em 28.11.2016 no cadastro de inadimplentes pela Requerida no 

valor de R$ 151,35, referente ao contrato nº. 0252858276; II – CONDENAR 

a Requerida a indenizar a Requerente pelos danos morais no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no nome e CPF da 

Requerente, com relação ao débito discutido nestes autos, qual seja, o 

valor de R$ 151,35, referente ao contrato nº. 0252858276. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão do Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos. Excepcionalmente, DEIXO DE HOMOLOGAR a 

respeitável minuta do zeloso Juiz Leigo, e passo a proferir SENTENÇA EM 

SUBSTITUIÇÃO, na licença do art. 40, "caput", da Lei 9.099/95. Os pedidos 

formulados pela parte autora não merecem acolhimento. É que ela não se 

desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 333, I, 

do CPC, inexistindo, no particular, demonstração da conduta abusiva a 

responsabilizar a acionada. Ademais, para que se possa falar em eventual 

inversão do ônus da prova nos termos da legislação consumerista, é 

indispensável que o reclamante apresente um mínimo de lastro probatório 

sobre os fatos constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a 

verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no caso vertente, 

haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por meios 

administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 
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protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil). No respeitante: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. III - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, ao arquivo com as 

devidas baixas, observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Colíder, 02 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-20.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVAN CARLOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

GABRIELA DE SOUZA CORREIA OAB - MT0010031A (ADVOGADO)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010054-20.2016.8.11.0009 REQUERENTE: JOSIVAN CARLOS DE 

ALMEIDA REQUERIDO: MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação, Id. 2898304, e por sua vez a 

Requerente impugnou, Id. 2898308. Fundamento e Decido. Trata-se de 

Ação de Cobrança ajuizada por Josivan Carlos de Almeida em face do 

Mavi Engenharia e Construções Ltda., devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, que é credor da Requerida na importância de 

R$ 12.757,74, sendo este valor atualizado em 25.03.2015 de R$ 

15.705,43, conforme junta a memória de cálculo anexa – Id. 2898271 e 

2898272, alega mais que tinha agregado um veículo junto a Requerida para 

o transporte de funcionários da empresa da Requerida e o valor ajustado 

para o serviço ficou ajustado de aproximadamente de R$ 2.800,00 a R$ 

3.000,00 por mês e que diante disso faz jus a indenização por dano 

material, por ficar sem receber e caracterizar lucros cessantes e pleiteia 

por perdas e danos o valor de R$ 10.560,00 totalizando o valor de R$ 

26.265,43. Sustenta na exordial, que procurou a Requerida, mas não 

obteve êxito, não restando outra alternativa a não ser ajuizar a presente 

ação. Na audiência de conciliação – Id. 2898298, datada de 19.04.2016, a 

mesma restou infrutífera, tendo o feito o seu prosseguimento normal. Por 

sua vez, a Requerida em contestação, Id. 2898304, informa que está 

passando por recuperação judicial e que o débito do autor já está incluído 

na recuperação judicial, conforme faz a juntada do Diário Oficial nº. 26751 

datado de 04.04.2016, Id. 2898306, contesta mais pela falta de 

comprovação dos lucros cessantes e ainda que reconhece o valor 

cobrado exceto os lucros cessantes, e ao final contesta pela 

improcedência da ação, pelo fato do débito ter sido habilitado no juízo da 

recuperação judicial. Contudo o Requerente, impugnou, Id. 2898308, pelo 

fato de que a Requerida formulou planilha de promessa de pagamento e 

estipulou datas de pagamentos, e com isso não cumpriu com o acordo 

deixando o credor na expectativa, impugna mais que os argumentos 

trazidos na contestação sobre os lucros cessantes e os juros não pode 

prosperar, impugna ainda os documentos anexados pela Requerida, e ao 

final pela procedência da ação. Vieram os autos conclusos, evento 

14704200. Pois muito bem, examinando o conjunto probatório, verifico que 

o valor principal pleiteado pelo Requerente é o mesmo que consta do Diário 

Oficial nº. 26751, qual seja R$ 12.260,12, caracterizando-se assim pela 

habilitação na recuperação judicial referente a empresa da Requerida. Em 

relação aos lucros cessantes, vislumbro que a parte Requerente não 

comprovou, apenas alegou fazer jus, no entanto os lucros cessantes 

necessita serem provas, conforme extrai do julgado a seguir que os 

lucros cessantes dependem de prova efetiva, não bastando a mera 

alegação de que a indisponibilidade gerou prejuízos materiais. EMENTA: 

RETENÇÃO INDEVIDA DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO 

PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUCROS CESSANTES NECESSIDADE DE PROVA. 

1) A pretensão é de repetição de indébito fundamentada em 

enriquecimento indevido, incidindo a regra do art. 206, § 3º, IV, do Código 

Civil. 2) A retenção indevida do valor não implica automaticamente o 

pagamento de indenização por lucros cessantes à vítima, em razão 

daquilo que deixou de usufruir. Os lucros cessantes dependem de prova 

efetiva, não bastando a mera alegação de que a indisponibilidade gerou 

prejuízos materiais. (TJ/DF – Apelação Cível 20140110007600, Relator J.J. 

Costa Carvalho, julgado em 12.08.2015 e publicado em 25.08.2015). Neste 

sentido, os julgados abaixo descritos: EMENTA: INDENIZATÓRIA LUCROS 

CESSANTES Necessidade de prova efetiva da ocorrência e valores 

Comprovação ausente Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe 

cabia de comprovar o fato constitutivo do seu direito Art. 373, I, do Novo 

CPC Sentença mantida Recurso desprovido. (TJ/SP: Apelação 

0006376-95.2012.8.26.0223, Relator Claudio Hamilton, julgado em 

15.09.2016 e publicado em 20.09.2016) EMENTA: “PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS INDENIZAÇÃO - AGRAVO RETIDO - REITERAÇÃO DE 

APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL INEXISTENTE - LUCROS CESSANTES 

INDEVIDOS PROVA - AUSÊNCIA - ÔNUS DE QUEM ALEGA - AGRAVO 

RETIDO NÃO CONHECIDO APELAÇÃO PROVIDA. A simples expectativa de 

ganho não autoriza o ressarcimento por lucros cessantes, os quais 

devem ser demonstrados por provas coerentes e robustas na fase de 

cognição do processo”. (Apelação nº 9148863-61.2008.8.26.0000, 29ª 

Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Ferraz Felisardo, DJ: 

03.04.2013). EMENTA: LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE PROVA 

CABAL PARA FINS DE DEFERIMENTO. Para que seja deferido lucros 

cessantes, necessário que venha aos autos demonstração incontestável 

de que a perda econômica ocorreu. Mera juntada de contratos denotando 

que havia algum tipo de contratação não se verifica suficiente para fins de 

concessão. Sentença mantida. Recurso Improvido. (TJ/RS: Recurso Cível 

71000517417, Relatora Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, julgado 

em 01.06.2004 e publicado em 01.06.2004). Portanto, não há nos autos a 

comprovação sobre os lucros cessantes, assim razão não assiste ao 

Requerente, em relação ao valor principal, entendo que por haver se 

habilitado no processo de recuperação judicial, terá que aguardar o 

deslinde referente aquele processo o qual foi habilitado. Posto isto, e por 

tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I do 

NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA desta reclamação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc., Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-26.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALNICE DERLAN NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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VALDINÉIA NUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000605-26.2017.8.11.0009 REQUERENTE: VALNICE DERLAN NETO 

REQUERIDO: VALDINÉIA NUNES DE SOUZA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por Valnice Derlan Neto em face de Valdineia Nunes 

de Souza, devidamente qualificadas nos autos. Compulsando os autos 

vislumbro que foi proferida a sentença de procedência – Id. 9683823, bem 

como os cálculos foi apresentado pela contadoria judicial – Id.10284968, e 

posteriormente a Requerente foi intimada para dar prosseguimento ao feito 

(Id. 10393851), no entanto se manteve inerte, conforme consta certificado 

– Id. 12894109, deixou transcorrer o prazo in albis. Vieram os autos 

conclusos, evento 14203280. Fundamento e Decido. Considerando que a 

Requerente não se manifestou quanto aos cálculos, bem como não se 

manifestou em relação ao prosseguimento do feito, conforme certificado – 

Id. 12894109 permanecendo inerte, resta a este juízo a decisão de 

determinar o arquivamento dos autos e consequentemente a extinção por 

abandono da causa, assim não podendo o juízo impulsionar a marcha 

processual, quando no caso ausente o interesse da Requerente. Diante 

disso, OPINO pela EXTINÇÃO DO FEITO, nos termos do artigo 485, inciso III 

do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc., Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-26.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE ASSIS MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G S NOGUEIRA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000993-26.2017.8.11.0009 REQUERENTE: MARILENE DE ASSIS 

MARCELINO REQUERIDO: G S NOGUEIRA & CIA LTDA - EPP Vistos etc., 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento 

e decido. A parte Requerente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, conforme evento 12357359, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, 

consoante se observa no Termo de Audiência – Id. 9445530, realizada em 

10.08.2017. No entanto, posteriormente apresentou justificativa, a qual foi 

indeferida – Id. 10622839. Vieram os autos conclusos – evento 15110292. 

Pois muito bem, mesmo diante da não aceitação das justificativas, a 

Requerente incumbia se fazer presente pessoalmente à audiência, razão 

a qual não se fez, assim a extinção do processo e arquivamento do feito, 

se faz necessária nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, abaixo 

transcrito: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I – quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo (...) Assim, diante da contumácia da parte Requerente, OPINO 

pela revogação da liminar concedida – Id. 8813212, bem como pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda, que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc., Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000500-49.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO PIEROBON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL TEIXEIRA COUTINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000500-49.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: OSWALDO PIEROBON 

EXECUTADO: JOEL TEIXEIRA COUTINHO Vistos em sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide. Da 

Rejeição Liminar dos Embargos. Trata-se de Embargos a Execução 

impugnando a EXISTÊNCIA DE CRÉDITO E INEGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. 

Verifico que os Embargos devem ser rejeitados liminarmente, em vista da 

aplicação da regra do § 1º, do artigo 53, da Lei N.º 9.099/95, ou seja, de 

que somente serão opostos os Embargos à Execução com a efetivação 

da penhora, ou seja, se seguro o juízo ressalvado casos de fatos 

supervenientes. Ainda, sobre o tema, o Enunciado N.º 117, do XXVI Fórum 

Nacional de Juizados Especiais, dispõe que “é obrigatória a segurança do 

Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título 

judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”. Nesse sentido também: 

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PENHORA. 

PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. ARTIGO 53, § 1º, DA LEI Nº 

9.099/95. A penhora consiste em pressuposto processual específico para 

a oposição dos embargos, de modo que sua ausência autoriza a rejeição 

liminar do incidente, ficando ressalvada a possibilidade de o executado 

renovar a defesa, no caso de concretização do ato constritivo. RECURSO 

IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71002181493, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado 

em 18/11/2009.) Portanto, ausente à penhora ou depósito de bens do 

embargante, a Rejeição liminar dos embargos é medida que se impõe. 

Posto isso, opino pela REJEIÇÃO dos Embargos apresentados, ante a 

ausência de garantia do Juízo, com fulcro no art. 485 do CPC c/c §1º do 

art.53 da Lei 9.099/95. Intime-se o executado para pagamento da 

determinação judicial no valor corrigido no prazo de 03 (três) dias ou para 

informar bens à penhora, ressaltando que deverá ser dada prioridade 

para o pagamento em dinheiro com fito no melhor deslinde da controvérsia 

(artigo 835, I NCPC). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, consigno o deferimento 

da penhora BacenJud na falta de pagamento voluntário da dívida no prazo 

estabelecido. Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 28 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010303-68.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GESSE JUNIOR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010303-68.2016.8.11.0009. REQUERENTE: GESSE JUNIOR DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Relatório. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual o Autor alega 

que na manhã do dia 24 de maio de 2016, entre as 10h e 10h30min horas, 

o Autor dirigiu-se ao Banco do Brasil S/A, para tratar de assuntos 

bancários de seu interesse. Acontece que, ao adentrar à sala, 

especificamente no lugar onde está instalada a porta giratória que dá 

acesso ao interior do banco, fora surpreendido pela postura da vigilante 

que o interpelou de forma rude e constrangedora antes e após o apito 

sonoro da referida porta anunciando que portava metal em seus objetos 

pessoais, que constrangido e envergonhado não lhe restou alternativa a 

não ser se ser revistado pela vigilante com aparelho detector de metais e 

ainda abrir sua bolsa de documentos, por isso, requer indenização por 

danos morais. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e 

§4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Oportuno 

salientar que neste caso não existe prova documental sobre os fatos 

arguidos na exordial, de forma que o processo deve ser julgado 

exclusivamente com base nas provas orais, as quais não se mostraram 

suficientes a amparar suas alegações no sentido que o tratamento que lhe 

fora dispensado pela preposta da ré teria sido desmedida ou de forma 

grosseira. Assim, não há como comprovar a ocorrência do episódio na 

forma pela qual foi narrada na inicial, mormente porque não trouxe 

nenhuma testemunha em audiência de instrução para corroborar com 

outros elementos de prova que demonstrassem a verossimilhança das 

alegações que dão alicerce ao direito afirmado, ou que pudesse concluir 

pela ocorrência da ilicitude. Para haver um juízo condenatório é necessária 

prova inequívoca dos fatos, o que não se verifica na espécie, por não ter 

sido comprovado a conduta praticada e o alegado dano, ônus processual 

da autora (art. 373, I, CPC). Desta feita, os danos morais não restaram 

comprovados durante o curso da instrução processual. Não há elementos 

que demonstrem ocorrência da conduta alegada pela Reclamante. Em 

síntese, da análise destes mínimos dados probantes consignados nos 

autos, frágil e precário se mostra o substrato a sugerir procedência. 

Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a improcedência. Segue 

a jurisprudência: ?Ementa: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JULGAMENTO DE 

MÉRITO. ART. 269-I, CPC. DOUTRINA. RECURSO PROVIDO. I - A 

insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, não a 

extinção do processo sem julgamento de mérito. II - Como doutrina 

Humberto Teodoro Júnior, "o juiz não pode eternizar a pesquisa da 

verdade, sob pena de inutilizar o processo e de sonegar a Justiça 

postulada pelas partes". Assim, "se a parte não cuida de usar das 

faculdades processuais e a verdade real não transparece no processo, 

culpa não cabe ao juiz de não ter feito a Justiça pura, que, sem dúvida é a 

aspiração das partes e do próprio Estado. Só às partes, ou às 

contingências do destino, pode ser imputada semelhante deficiência". III - 

Esta Turma, em caso que também teve seu pedido julgado improcedente 

por falta de provas (REsp n. 226.436-PR, DJ 04/02/2002), mas diante das 

suas peculiaridades (ação de estado - investigação de paternidade etc.), 

entendeu pela relativação da coisa julgada (STJ - REsp: 330172 RJ 

2001/0066393-6, Relator: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data 

de Julgamento: 18/12/2001, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 

22.04.2002 p. 213RDTJRJ vol. 58 p. 98RSTJ vol. 158 p. 409)? Portanto, 

como não restou configurado no caso o ato ilícito e, por consequência, a 

ocorrência de dano, aspecto indispensável para o deslinde da 

controvérsia, na medida em que o pedido formulado é o de ressarcimento 

dos prejuízos morais, não há falar em responsabilidade civil e em 

obrigação de indenizar. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC 

c.c inciso I, do artigo nº 373, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 28 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-25.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CLESIO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000618-25.2017.8.11.0009. REQUERENTE: MAURO CLESIO LOPES 

REQUERIDO: AMBEV S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção 

aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II- PRELIMINAR Ausência de comprovante 

de endereço Quanto à preliminar de inépcia da inicial por ausência de 

comprovante de endereço correto, o inciso II do artigo 319 do NCPC prevê 

a necessidade de INDICAÇÃO, que a jurisprudência já assentou ser 

suficiente, do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, 

não sendo cogitada a obrigatoriedade de juntada de comprovante de 

residência, sendo a simples indicação satisfatória ao cumprimento do 

requisito legal. Assim, demonstra-se que o comprovante de residência não 

é documento essencial à propositura da demanda, de forma a causar a 

extinção do feito, tendo em vista que não está prevista sua 

obrigatoriedade no art. 319 do NCPC. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. 

RETRATAÇÃO. ART. 557, § 1º, DO CPC. Adoção de novo posicionamento. 

AGRAVO INTERNO PROVIDO EM RETRATAÇÃO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PONTUAÇÃO. ESCORE. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE. O inciso II, do artigo282, do CPC, determina que basta 

a mera indicação do endereço da parte autora para recebimento da 

petição inicial, não sendo obrigatória a juntada do comprovante de 

residência. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo Nº 

70057249963, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 07/11/2013) Dessa forma, deixo de 

acolher a preliminar de inépcia da inical por ausência de comprovante de 

endereço em nome próprio. Ilegitimidade Passiva da primeira Reclamada 

Suscita a Reclamada que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da 

presente reclamação, considerando que não comercializou o produto; que 

a responsabilidade no caso de entrega do produto é do comerciante. No 

entanto, de acordo com a teoria da responsabilidade, o fornecedor, 

fabricante e prestador de serviços (assistência técnica) responderão 

independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos 

causados aos consumidores por VÍCIOS relativos aos produtos e 

serviços. Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão 

pela qual o consumidor poderá voltar-se quaiasquer dos integrantes da 

cadeia de cmercialização do produto conjunta ou isoladamente, de maneira 

que, com base nessa responsabilidade, poderá a outra parte, depois, 

valer-se do direito de regresso, caso arque sozinho com o prejuízo. 

Ademais,a reclamada realizou parceria com a B2W, e como preconiza o 

parágrafo único do art. 7º c/c art. 18 do CDC, a reclamanda é responsável 

vez que cede licença do uso de sua marca ao comerciante, como forma 

de captar clientes, sendo, portanto, solidariamente responsável. Rejeito, 

portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva da Primeira reclamada. III- 

FUNDAMENTAÇÃO Noticia o Reclamante que em 21/12/2016, adquiriu um 

aparelho telefônico modelo A3 marca Samsumg utilizando bonus de de 

parceria de fidelidade entre a reclamada e a empresa B2W, bônus no valor 

de R$900,00 e pagando o restante de R$ 309,00 em cartão de crédito. 

Ocorre que a compra foi cancelada pela empresa B2W, sendo que mesma 

somente se responsabilizou pela devolução de R$300,00, sem incluir o 

bônus visto que o prazo da promoção havia se esgotado em 13/01/2017. 

Requer assim a restituição do valor total da compra de R$1209,99 mais 

danos morais. A reclamada alega em sua defesa já ter realizado o estorno 

de parte do valor e que o cancelamento da compra se deu por culpa 

exclusiva do autor, visto não estar correto o endereço. É incontroverso a 
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não entrega do produto e a não devolução do bônus ao cliente. A empresa 

reclamada prova que realizou o estorno do valor de R$308,99, contudo 

não traz prova de que tenho devolvido o restante do valor do produto. 

Assim, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da 

Reclamada, ao não efetuar o reembolso do valor ante cancelamento feito 

pelo próprio comerciante, não se desincumbindo de afastar a 

verossimilhança das alegações do Consumidor, devendo este socorrer-se 

da inversão do ônus da prova a luz do que preconiza o art. 6º, VIII do 

CDC. Trata-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu, restando 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para 

que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não 

tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos 

causados a parte Reclamante. Em que se pese a alegação de culpa 

exclusiva do consumidor por não ter fornecido endereço correto, a prática 

nã é cancelamento da compra, mas conceder ao cliente chance de 

fornecer endereço crreto. Não se tratando de culpa exclusiva, nem 

suficiente para se cancelar compra ou não se restituir valor devido. 

Quanto aos danos materiais, entendo devido o reembolso do valor pago 

pelo produto com abatimento do valor já estornado de R$308,99, R$ 

900,00 (novecentos reais), ante o cancelamento da compra por parte da 

reclamada, não vejo devido a devolução do frete vito que porvaa tentativa 

de entrega do produto, que restou infrutífera. Já no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, considerando a retenção indevida do valor devido ao 

reclaamntee privação do produto pago e não entregue ao consumidor, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 269, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para 

condenar a Reclamada a: a) pagar o valor de R$ 900,00 (novecentos 

reais) a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% a.m. e 

correção monetária (INPC) a partir da citação; e b) pagar o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária 

(INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001198-55.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DA SILVA TEIXEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001198-55.2017.8.11.0009. REQUERENTE: LEILA DA SILVA TEIXEIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

FUNDAMENTAÇÃO A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Noticia a Reclamante, em 

síntese, que já era cliente da reclamada - linha móvel VIVO n° 

66-99624-741- possuindo plano no valor de R$64,99 no plano de 500mb, 

que após varias vezes ser ofertado outro lano resolveu aceitar a oferta 

da reclamada e alterar o plano telefônico no mesmo valor do anterior 

contudo com mais serviços passando para um plano de 2gb. Contudo 

quando as faturas começaram a chegar as mesmas vieram não só com 

cobranças duplicadas dos dois planos como com valores superiores ao 

aos acordados. Que sua linha foi suspensa por mais de uma vez até 

quanto teve que pagar todas as faturas em abertos que considera 

indevidas. Desta forma, requer a repetição de indébito, mais indenização 

por danos morais, bem como que seja desvinculado o nome do antigo 

proprietário da linha telefônica que hoje é sua. A parte Ré em sua defesa 

postula a regularidade da prestação dos serviços, tão logo aduz pela 

inexistência de ilícito por ela praticado visto que está somente fazendo 

cobrança de débitos. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência 

de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Da análise do conteúdo probatório contido nos 

autos, tenho que razão assiste à parte autora, restando incontroversaa 

que há dois planos vinculados a mesma linha, o que por certo é ilógico, e 

provado está que foram pagos valores a mais sem a descrição da origem 

do débito. Ademais, a reclamada não conseguiu provar que a reclamante 

contratou o plano em valor superior a R$64,99, nem que o plano ativo em 

sua linha seja diverso ao alega em inicial, juntou somente contrato 

realizado no ano de 2013 (5 anos atrás) quando a requerente passou a 

ter relação jurídica com a reclamada, a qual é incontroversa. Assim, fica 

evidenciada a falha na prestação dos serviços, diante de confusa 

cobrança de valores não contratados pela reclamante, e pela suspensão 

dos serviços de telefonia móvel por exclusiva falha da reclamada. 

Trata-se, evidentemente, de relação de consumo stricto sensu, restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva da 

empresa prestadora do serviço, para que ela possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses, da empresa prestadora do serviço, e não tendo ela se 

desincumbido, deve esta ser condenada a indenizar o Reclamante pelos 

danos causados. Assim, demonstrada a responsabilidade civil da 

Reclamada quanto a suspensão dos serviço e pela cobrança superior aos 

serviços contratados. Quando à repetição de indébito vejo devida, é 

medida que se impõe a devolução do valor cobrado injustamente de R$ 

209,17, os quais calculados em do dobro tem-se o valor total de R$ 418,34 

(quatrocentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos), conforme 

comprovantes de pagamento juntados. Ante o exposto, a teor do que 

dispõe o art. 269, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a 

pretensão contida na inicial para: a) Condenar a reclamada a pagar o valor 

de R$ 418,34 (quatrocentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos), a 

título de repetição do indébito já calculado em dobro, acrescidos de juros 

de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir da citação; e b) 

condenar a reclamada a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a 
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partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data 

(súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários. À consideração da(o) 

Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, Arquive-se sem necessidade de 

intimar a parte Autora ou a parte Requerida. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010492-46.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010492-46.2016.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais e materiais. Afirma a parte requerente que foi cobrada por valores 

indevidamente sendo que nunca contratou os serviços cobrados pela 

empresa requerida. No entanto, verifica-se que no processo 

8010541-24.2015.8.11.0009 – em tramitação perante nesta mesma 

comarca, o qual já possui sentença de mérito – identifica-se as mesmas 

partes e a mesma causa de pedir, objeto e mesmo pedido, até mesmo com 

mesmo patrono, sendo os valores contestados na presente lide já foram 

contestados na ação acima citada, com única diferença de ser cobrada 

em fatura de mês diferente, contudo se trata do mesmo débito sendo 

cobrado no mês subsequente por falta de pagamento no mês anterior. 

Desta feita, haja vista a existência da coisa julgada em relação à lide 

objeto da presente demanda, a extinção do feito sem resolução do mérito 

é medida que se impõe, devendo o requerente comunicar nos próprios 

autos se houve qualquer descumprimento do acordo realizado. Ante o 

exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 485, V, do 

Código de Processo Civil, OPINO PELA EXTINÇÃO do feito, sem resolução 

do mérito, haja vista a existência de coisa julgada sobre a lide objeto da 

presente demanda. Sem custas e honorários. À consideração da(o) 

Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, Arquive-se sem necessidade de 

intimar a parte Autora ou a parte Requerida. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001315-46.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MORAES PRADO GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001315-46.2017.8.11.0009. REQUERENTE: RODRIGO MORAES PRADO 

GONCALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Prima facie, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo 

Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Passo a analisar o mérito. Noticia o Reclamante, em 

síntese, que contratou os serviços de de internet móvel da Reclamada 

plano SMARTVIVO 4GB, contudo o serviço nunca fora prestado 

adequadamente sempre findando os dados móveis por volta dos 3 

primeiros dias do ínicio do pacote, impossibilitando e dificultando suas 

atividades profissionais desenvolvidas em outros estados, que além da 

falah no fornecimento dos serviços de dados móveis a reclaamda 

continuamente alterava unilateralmente o plano de internet móvel (2gb, 3 

gb, 6gb) e seus valores, aduz que após tentativa de normalização dos 

serviços não teve sucesso nem memso após reclamação no PROCON. 

Sendo assim, o contrato previamente assinado do plano SMARTVIVO 4GB 

nunca fora cumprido em sua totalidade no valor de R$ 259,99, o que 

dificultou sua vida. Desta forma, requer o cumprimento do contrato 

firmado, com o devido fornecimento dos dados móveis adquiridos pelo 

plano 4gb, mais indenização por danos morais. A parte Ré em sua defesa 

postula a regularidade da prestação dos serviços, tão logo aduz pela 

inexistência de ilícito por ela praticado visto que há atualização dos 

valores do plano a cada 12 meses e que não garante o envio dos dados 

móveis, conforme claúsulas contratuais. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Da análise do 

conteúdo probatório contido nos autos, tenho que razão assiste à parte 

autora, restando incontroversa a ilegalidade na cobrança superior ao 

serviços previamente contratados, com diversas alterações nos pacotes 

e valores, bem como o não fornecimento regular dos dados móveis 

contratados, gerando assim alteração unilateral do contrato e quebra de 

acordo firmado, e que a reclamada não tomou as devidas providências 

mesmo depois de pedido do reclamante. A reclamada não traz aos autos 

nem gravação nem conversa via “chat” de atendimento ao cliente para 

provar que o reclamante solicitou alterações no plano para desconstituir 

as provas das faturas razidas aos autos (pois não se tratam de mero 

reajuste contratual, mas de alteração contratual), não toruxe laudo de 

utilização ou atestando a regularidade do fornecimento de dados móveis, 

não se desincumbindo assim de seu ônus probatório. Trata-se, 

evidentemente, de relação de consumo stricto sensu, restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva da 

empresa prestadora do serviço, para que ela possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 
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inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses, da empresa prestadora do serviço, e não tendo ela se 

desincumbido, deve esta ser condenada a indenizar o Reclamante pelos 

danos causados. Assim, demonstrada a responsabilidade civil da 

Reclamada, especialmente por não cumprir o constante no contrato 

previamente firmado, deve esta ser condenada a indenizar a parte 

Reclamante pelos danos causados, bem como em cumprir a integralidade 

do contrato firmado. Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 269, I, do 

CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial 

para: a) condenar a reclamada a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

a.m, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta 

data (súmula 362 do STJ); e b) Condenar a reclamada na obrigação de 

fazer de observação das regras contratuais firmadas entre as partes 

plano SMARTVIVO 4GB sendo cobrado o valor contratado de R$259,99 

por mês, confirmando medida liminar. Sem custas e honorários. À 

consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, Arquive-se sem 

necessidade de intimar a parte Autora ou a parte Requerida. Luciana 

Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101459 Nr: 1609-04.2017.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DONILDES DO CARMO, Cpf: 

00087057123, Rg: 152.6929-9, Filiação: Maria Rita de Jesus e Manoel 

Pereira Mendes, data de nascimento: 09/04/1952, brasileiro(a), natural de 

Serra Dourado-BA, casado(a), Telefone 99669-3652. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FLÁVIO INÁCIO DA 

SILVA, digitei.

Comodoro, 30 de maio de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96303 Nr: 4941-13.2016.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KERLLY APARECIDA MARTINS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO GOMES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGUINALDO GOMES DE ANDRADE, Cpf: 

00671205129, Rg: 1730853-4, Filiação: Joaquina Gomes de Andrade, data 

de nascimento: 06/08/1984, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

casado(a), Telefone 65999117741. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de guarda c/c visitas e alimentos, 

formulada por KERLY APARECIDA MARTINS GUIMARÃES, representando 

Tárik Guimarães Andrade e Tallys Thiago Guimarães Andrade, em 

desfavor de AGUINALDO GOMES DE ANDRADE, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Despacho/Decisão: Vistos.Determino a citação via edital, do requerido, 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 256, do Código de 

Processo Civil, para, no prazo de 15 (dias), responder a presente 

ação.Transcorrido in albis o prazo da resposta, desde já, nomeio curador 

especial, o Dr Lucas Celso Monteiro da Fonseca Grota, conforme dispõe o 

art. 72, II, do CPC, devendo ser a ele aberta vistas dos autos para que 

oferte a competente defesa.Arbitro ao douto advogado nomeado o valor 

de 02 URHs a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.P. I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FLÁVIO INÁCIO DA 

SILVA, digitei.

Comodoro, 30 de maio de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83554 Nr: 211-56.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENILDO ANTONIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSENILDO ANTONIO DE LIMA, Cpf: 

03065840421, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação cautelar de busca e apreensão com 

pedido de liminar formulado por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em face JOSENILDO ANTÔNIO DE LIMA objetivando a concessão de 

liminar de busca e apreensão de um veículo, marca Renault, modelo logan 

expression, chassi 93YLSR7RHCJ169576, placa NBO-5765, renavam 

00468969276, cor azul, ano 11/12, movido à biocombustível, narra que as 

partes celebraram contrato de compra e venda do automóvel retro 

mencionados e que o devedor fiduciário não cumpriu as obrigações 

assumidas, deixando de pagar as prestações vencidas em 11/02/2015 em 

diante.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça 

dando conta de que o requerido encontra-se em local incerto e não 

sabido, determino de oficio a citação do requerido por edital.Acerca da 

possibilidade da citação por edital no caso em tela, colaciono o seguinte 

julgado do STJ:APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - PROTESTO - 

CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR À TENTATIVA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL - POSSIBILIDADE - MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. É possível que o protesto efetive-se por edital, 
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desde que tenha restado frustrada a tentativa prévia de intimação pessoal 

do devedor (e-STJ FL. 135). Os embargos de declaração opostos foram 

rejeitados (e-STJ FL. 155-158). Nas razões do especial, além de negativa 

de prestação jurisdicional, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 

267, § 4º, 301, I, do Código de Processo Civil; 2º, § 2º, 3º, caput, do 

Decreto-lei n. 911/1967; e 15 da Lei 9.492/1997. Afirma que o acórdão não 

se manifestou acerca da irregularidade da notificação, pois, de acordo 

com certidão constante dos autos, o destinatário da notificação não mais 

residia naquele endereço. Em tais casos, defende imprescindível o 

esgotamento de todos os meios para a notificação pessoal do 

arrendatário, sob pena de descaracterização da mora. Não foram 

apresentadas contrarrazões (e-STJ FL. 186). É o relatório. Passo a 

decidir. O recurso não prospera. Não há nulidade por omissão, tampouco 

negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de modo 

integral e com fundamentação suficiente a controvérsia. O Tribunal de 

origem, no caso, julgou com fundamentação suficiente a matéria devolvida 

à sua apreciação. Ademais, o juízo não está obrigado a se manifestar a 

respeito de todas as alegações e dispositivos legais suscitados pelas 

partes. Quanto à alegada ofensa aos arts. 267, § 4º, 301, I, do Código de 

Processo Civil; 2º, § 2º, 3º, caput, do Decreto-lei n. 911/1967; e 15 da Lei 

9.492/1997, exsurge deficiente a fundamentação recursal, pois o 

recorrente limita-se a indicar os dispositivos supostamente violados, 

deixando de informar, de forma clara e objetiva, de que modo a legislação 

federal teria sido violada ou negada sua aplicação, situação que atrai a 

incidência da Súmula 284/STF. Com relação à regularidade da notificação, 

o Tribunal de origem asseverou que a notificação foi devidamente 

encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato. Eis o voto: 

Tanto a notificação como o protesto devem ser realizados no endereço 

contratual, e ambas foram devidamente entregues como faz prova o 

documento de fls. 14, bastando para a comprovação da mora, que um 

deles seja efetivado no endereço fornecido pelo devedor, não importando 

se o ato se oficializar por meio de terceira pessoa no local indicado, ou 

seja, não existe obrigatoriedade de que seja entregue pessoalmente ao 

devedor. Observa-se que a notificação extrajudicial (fls. 11/13) bem como 

o protesto do título (fls. 14) foram devidamente encaminhados ao 

endereço informado pelo apelante no contrato (fls.10), e que o protesto foi 

efetivamente entregue visto que preenchido o campo "notificação 

entregue". O Decreto-lei nº 911/69 não veda a notificação por cartório, 

além de não exigir a notificação pessoal, estabelecendo em seu art. 2º, § 

2º, que a mora poderá ser comprovada por carta expedida "por intermédio 

do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do 

credor". No presente caso, conforme se vê a notificação extrajudicial e o 

protesto do título foram devidamente encaminhados, não tendo sido 

entregues pessoalmente pois o devedor não foi encontrado no endereço 

informado no cartório. Além disso, não há necessidade de que o devedor 

seja pessoalmente citado da busca e apreensão do bem, restando válida a 

citação por edital manejada visto que restaram infrutíferas as tentativas de 

citação por carta ou por oficial de justiça. (...) (AgRg no AREsp 

529.844/RS, Terceira Turma, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, DJe 30/10/2014). Assim, cite-se o polo passivo por edital, para 

que responda a presente ação, sob pena de revelia.Fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para o edital.Consigne-se no edital que, não sendo contestada 

a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pelo Autor.Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio curadora 

especial, a Defensoria Pública, devendo ser a ela aberta vistas dos autos 

para que oferte a competente defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FLÁVIO INÁCIO DA 

SILVA, digitei.

Comodoro, 30 de maio de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85795 Nr: 798-78.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely Francisca de Almeida, AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ASCENCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, defensoria publica de comodoro 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMERSON ASCENCIO DA SILVA, Cpf: 

66761840104, Rg: 13097458, Filiação: Maria Lucia da Silva e Pio Papa da 

Silva, Telefone 6533221141. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, 

formulada por ANDERSON ALMEIDA DA SILVA, menor impúbere, neste ato 

representado por sua genitora SUELY FRANCISCA DE ALMEIDA, em 

desfavor de EMERSON ASCENCIO DA SILVA, todos devidamente 

qualificados nos autos, como pedido de condenação do Requerido ao 

pagamento da pensão alimentícia, em atraso,no valor de R$ 1.936, 88 (mil 

novecentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), mediante 

depósito bancário ou transferência para a Conta Corrente n° 30438-7, 

Agência 0805, Banco Sicredi, no prazo impreterível de até três dias, ou 

que seja indicado bens à penhora, com fulcro nos artigo 652 de seguintes 

do Código de Processo Civil.

Despacho/Decisão: Vistos.Cite-se o pólo passivo por edital, para que 

responda à presente ação, no prazo de quinze (15) dias, se 

quiser,conforme requerido, atentando-se para as regras contidas nos 

artigos 256 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias 

para o edital.Consigne-se no edital que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344).Decorrido o prazo, autos conclusos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FLÁVIO INÁCIO DA 

SILVA, digitei.

Comodoro, 30 de maio de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 109988 Nr: 5297-71.2017.811.0046

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADO, MLPDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:, VINICIUS NARDINI - OAB:8386/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS NARDINI - 

OAB:8386/RO

 1. Tendo em vista o não comparecimento do conselho tutelar de 

Rondolândia, desnecessária a realização deste ato, ainda mais 

considerando que o relatório juntado nos autos informa que não houve 

mudanças no comportamento da Sra. Jaine Alves de Oliveira, a mesma 

não compareceu ao CRAS, não participou das reuniões do grupo de 

convivência, não mostrou interesse nas atividades ofertados.

 2. Determino a intimação da defesa por meio do Dr. Vinicius Nardini, 

OAB/RO 8386 para que especifique as provas que ainda pretende 

produzir.

 3. Arbitro 01 URH em favor do advogado nomeado para o ato, Dr Osmar 

Luiz Preto.

 4. P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23839 Nr: 1187-78.2007.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO PEREIRA - 

OAB:13704/MT

 Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO PROCEDENTE 

A DENÚNCIA, no que se refere ao acusado Alexandre de Freitas, para o 
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fim de condená-lo na pena do artigo 157, 2º, inciso II, do Código Penal, que 

passo a dosar.O delito de roubo possui pena de reclusão de 04 (quatro) a 

10 (dez) anos e multa.Quanto à culpabilidade, esta se verifica extremada, 

conforme já fundamentado; não possui maus antecedentes; a conduta 

social não pode ser aferida, assim como sua personalidade; o motivo foi a 

obtenção de lucro fácil que é punido pelo próprio tipo penal; a 

circunstância do crime serão valoradas na terceira fase da dosimetria da 

pena; as consequências foram as próprias do crime cometido; e não há 

que se falar que o comportamento da vítima influiu para o cometimento do 

crime.Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 06 (seis) anos de 

reclusão.Não verifico a presença de circunstância agravante ou 

atenuante, razão pela qual deixo de considerá-las.Não há causas de 

diminuição, porém se encontra presente a causa de aumento previstas no 

artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, pelo qual aumento a pena em 1/3, 

passando a dosá-la em 08 (oito) anos de reclusão. Nos termos do art. 44 

do Código Penal, não cabe a substituição por pena restritiva de direitos, 

pois o delito foi cometido mediante grave ameaça.Não há que se falar em 

suspensão condicional da pena visto que a ré não preenche os requisitos 

legais do artigo 77 do Código Penal.Fixo o regime fechado para 

cumprimento inicial da pena.O réu poderá recorrer em liberdade, vez que 

se encontra solto e não surgiram novos fatos que recomendassem a 

prisão.Após o trânsito em julgado, lance o nome do réu no rol de 

culpados.Expeçam-se as correspondências aos órgãos de estatísticas, 

Justiça Eleitoral, e demais órgãos competentes.Isento o réu do pagamento 

das despesas processuais.Expeça-se guia de execução definitiva do 

condenado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118075 Nr: 1203-46.2018.811.0046

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCSA, ESA, CGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 1. Arbitro 01 URH em favor do advogado nomeado para o ato, Dr Osmar 

Luiz Preto.

 2. Autos conclusos para deliberação.

 3. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118393 Nr: 1318-67.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS CRISTO 

REI EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA DE LIMA PEREIRA - 

OAB:6298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 76232 Nr: 1660-83.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESIEL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença. Vistos. (...) Diante do exposto mantenho a prisão preventiva 

decretada nos autos. Com o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências: Oficie-se ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins 

previstos no art. 15, III, da C. F. (suspensão dos direitos políticos) por meio 

do sistema eletrônico. Comuniquem-se os órgãos de registro. Após, não 

havendo pendência, arquive-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121406 Nr: 2659-31.2018.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WFFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, THAIANE BLANCH BENITES - OAB:23.580/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora requer a reconsideração da decisão que indeferiu a 

concessão da tutela de urgência, ocasião em que refez os argumentos 

constantes na petição inicial, bem como acosta fotos e matrícula escolar 

da criança.

Afirma que as aludidas fotos provam que a menor tem convivido 

exclusivamente com a família paterna e que a matricula escolar incumbiu 

exclusivamente ao genitor.

Em que pese às alegações do requerente, vislumbro que ainda não há 

provas suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória.

As fotos acostadas não são suficientes para comprovar que a infante não 

conviveu com a requerida.

A matricula escolar se mostra contraditória, uma vez que consta como 

responsável a genitora da criança.

 Ora, por qual razão no momento de realizar a matrícula o requerente 

constou a requerida como responsável da infante???!!

 Na verdade tal documento juntado nos autos milita contra o direito da 

parte autora, afinal pelo referido expediente seria a requerida a 

responsável pela infante!!!

Desta forma, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, podendo ser objeto 

de reapreciação após o estudo social ser acostado aos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70024 Nr: 3014-80.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FILLIPI TOMÉ, ZELIR ZANDONAI 

TOME, INÊS ZANDONAI TOMÉ, ALFREDO FELIPPI TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO ROLIM DE MOURA - 

OAB:3707-SC

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e DECLARO SUSPENSO o processo, 

na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de expedição de ofícios aos órgãos restritivos, visto que 

tal obrigação incube as partes e não o poder judiciário.

Certifique-se a existência de custas e intime-se o executado para 

realização do pagamento.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122068 Nr: 2977-14.2018.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAAD, DCADA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

2 – Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do CPC.

3 – Atento às condições pessoais do alimentante e do alimentado, arbitro 

os alimentos provisórios em favor da menor no valor de R$ 286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), equivalente a 30% do 

salário mínimo vigente, a partir da citação.

4 - Determino, ainda, a realização de estudo social no ambiente familiar da 

requerente, ficando o estudo a cargo das profissionais deste juízo, 

estabelecendo o prazo de 30 dias para juntada aos autos.

5 - Com a juntada do respectivo laudo, vistas ao Ministério Público para 

manifestação.

 6 – Considerando que a parte requerida reside distante desta comarca, e 

que certamente não se faria presente na audiência de conciliação, deixo 

de remeter os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Comodoro, para realização da audiência de conciliação.

7 – Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), para apresentar 

contestação, por meio de advogado, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

sob pena de revelia.

8 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98957 Nr: 427-80.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DA SILVA LUCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora da sentença abaixo 

transcrita: "Sentença. Vistos. Trata-se de ação proposta em que se 

verifica que o autor pediu desistência do feito. Decido. Tendo em vista a 

manifestação da parte autora, homologo a desistência e extingo a 

demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Novo Código de Processo Civil. Ante o exposto, declaro extinto, sem 

resolução de mérito, os presentes autos. Após o trânsito, ao arquivo, com 

as baixas e anotações necessárias. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97188 Nr: 5326-58.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE TAFAREL BARROS, TATIANE DE FREITAS 

TAFAREL, Niriane Tafarel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ALESSANDRO CASTILHO, ESTER 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DANTAS DOS SANTOS 

ENCENHA - OAB:9978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B, RONIE 

JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Trata-se de ação de nulidade de negócio jurídico na qual os Requeridos 

apresentaram aos autos acordo extrajudicial firmado com os Requerentes, 

do qual requer a homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121928 Nr: 2907-94.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA NAMBIKUARA SAWENTESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e determino que a requerida 

suspenda o desconto da parcela referente ao empréstimo consignado em 

nome do Requerente, no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento de 

multa diária que arbitro no valor de R$ 000,00 (cem Reais), até ulterior 

decisão de mérito.Designo audiência de conciliação ou de mediação para o 

dia 11 de julho às 13:00h a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania.Citem-se os réus, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335.Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344).Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121946 Nr: 2923-48.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA NAMBIKUARA SAWENTESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e determino que a requerida 

suspenda o desconto da parcela referente ao empréstimo consignado em 

nome do Requerente, no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento de 

multa diária que arbitro no valor de R$ 000,00 (cem Reais), até ulterior 

decisão de mérito.Designo audiência de conciliação ou de mediação para o 

dia 11 de julho às 14:00h a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania.Citem-se os réus, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335.Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344).Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121962 Nr: 2930-40.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA NAMBIKUARA SAWENTESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e determino que a requerida 

suspenda o desconto da parcela referente ao empréstimo consignado em 

nome do Requerente, no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento de 

multa diária que arbitro no valor de R$ 000,00 (cem Reais), até ulterior 

decisão de mérito.Designo audiência de conciliação ou de mediação para o 

dia 11 de julho às 15:00h a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania.Citem-se os réus, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335.Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344).Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121972 Nr: 2938-17.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA NAMBIKUARA SAWENTESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e determino que a requerida 

suspenda o desconto da parcela referente ao empréstimo consignado em 

nome do Requerente, no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento de 

multa diária que arbitro no valor de R$ 000,00 (cem Reais), até ulterior 

decisão de mérito.Designo audiência de conciliação ou de mediação para o 

dia 11 de julho às 16:00h a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania.Citem-se os réus, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335.Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344).Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121979 Nr: 2944-24.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA NAMBIKUARA SAWENTESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE CONSIGNADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e determino que a requerida 

suspenda o desconto da parcela referente ao empréstimo consignado em 

nome do Requerente, no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento de 

multa diária que arbitro no valor de R$ 000,00 (cem Reais), até ulterior 

decisão de mérito.Designo audiência de conciliação ou de mediação para o 

dia 11 de julho às 17:00h a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania.Citem-se os réus, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335.Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344).Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122068 Nr: 2977-14.2018.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAAD, DCADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 122068.

Vistos.

Chamo o feito à ordem para designar audiência de conciliação, afinal o 

requerido mora em Pontes e Lacerda/MT.

 Assim sendo, Designo audiência de conciliação para o dia 16 de julho de 

2018 às 13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Comodoro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro, 1 de junho de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66539 Nr: 271-97.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66698 Nr: 409-64.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICODEMOS GOMES LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122141 Nr: 2994-50.2018.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ADRIANO ESTEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de restabelecimento de beneficio ajuizada por Paulo 

Adriano Esteves Da Silva em face de Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Ao analisar os autos, verifico que a autora juntou aos autos apenas seus 

documentos pessoais, não sendo juntado aos autos a sentença que teria 

concedido o referido benefício. O fato dos autos se encontrar arquivado 

não justifica a não juntada do título judicial.

 Dessa forma, nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo 

Civil, faculto ao citado emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de 

Processo Civil.

Com a juntada dos documentos, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37430 Nr: 2129-71.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOSSAI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - OAB:12.794/B 

MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de apreciar o pedido de fls. 77, uma vez que não localizei nos autos 

quadro social na executada, sendo prematuro redirecionar a execução 

para suposto sócio que não consta em documento algum nos autos.

Intime-se a exequente a fundamentar seu pedido indicando folhas dos 

autos ou acostando novos documentos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39286 Nr: 301-06.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JOSE MEDEIROS, PEDRO INACIO 

DE AMORIM, PEDRO INACIO DE AMORIM-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Vistos.

1 – Designo o dia 30 de Agosto de 2018, às 15:30 horas, para realização 

de audiência de instrução e julgamento.

2 - Intimem-se a parte requerida.

 3 – Intime-se o advogado do Requerido Sebastião José Medeiros, via DJE, 

para que tenha ciência desta decisão e comprove nos autos a intimação 

das testemunhas arroladas sob pena de perder o direito à produção da 

prova testemunhal.

 4 – Ciência ao Ministério Público.

 5 – P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Comodoro/MT, 30 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 22669 Nr: 193-50.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASTELA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o credor para que indique outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, caso a parte não se 

manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, fica desde já 

determinada a suspensão do presente feito com fundamento no artigo 921 

do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65795 Nr: 3975-55.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIMAR KIPPERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:30.820/RS

 Vistos.

Antes de analisar a impugnação realizada pelo banco executado, 

determino que a serventia certifique se há valores vinculados aos 

presentes autos, acostando extrato da conta.

Após, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 4 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34672 Nr: 2856-64.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSIO CARLOS GAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - 

OAB:24327/PR, EIDINALVA SILVEIRA MORADOR - OAB:51168/PR, 

LUCIO RICARDO FERRARI RUIZ - OAB:39760/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO DE ÁVILA MARTINS 

FILHO - OAB:OAB/MS 14475, Vinicius Mauricio Almeida - 

OAB:10445/O

 Vistos.

Intime-se o procurador Marcio de Ávila Martins Filho, inscrito na OAB/MS 

14.475, para que apresente nos autos procuração outorgada pelo réu com 

poderes para transigir, no prazo de 15 dias, sob pena de não 

homologação do acordo juntado às fls. 97/100.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 28 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113248 Nr: 6637-50.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA BELUSSI MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para, querendo, 

manifestarem acerca do laudo pericial de Ref: 33.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121812 Nr: 2845-54.2018.811.0046
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 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAS, RSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, DEFIRO LIMINARMENTE o pedido formulado na inicial, para o 

fim de CONCEDER a guarda provisória do menor ROBSON SALVADOR 

LOURENÇO em favor da requerente MARIA APARECIDA SALVADOR, bem 

como DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM 

CARÁTER LIMINAR pleiteada na exordial para o fim de FIXAR em favor de 

ROBSON SALVADOR LOURENÇO neste ato representada por sua 

genitora MARIA APARECIDA SALVADOR a título de pensão alimentícia o 

valor de 30 % (trinta por cento) do salário mínimo nacional mais 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extras.Designo o dia 16 de julho de 

2018, às 14h:00min, para realização de audiência de conciliação.Consigno 

que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias da data em que foi designada a audiência nestes autos consoante 

dispõe o art. 695, §2º, CPC. Advirto que a certidão de honorários em favor 

do causídico deverá ser expedido ao final ocasião em que será fixado por 

este juiz natural.Expeça-se mandado judicial de arrolamento de bens que 

deverá ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, inclusive com observação 

do rol de bens descritos na petição inicial. O oficial de justiça e o 

depositário será a requerente a qual devendo ser lavrado auto 

circunstanciado de arrolamento, e o último assinará o compromisso de 

d e p o s i t á r i o  f i e l  e  j u d i c i a l . N o t i f i q u e - s e  o  M i n i s t é r i o 

Público.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 30 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105661 Nr: 3384-54.2017.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a presença de menor no polo ativo da ação, determino 

vistas ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de alvará 

judicial.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31033 Nr: 2119-95.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALEXANDRE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 Tendo em vista o despacho de fls. 531, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vista ao douto advogado da parte requerida para, no 

prazo fixado, manifestar-se acerca do cálculo de pena de fls. 525.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96074 Nr: 4841-58.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR BUSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a 

liminar concedida, para o fim de condenar o INSS a implantar 

definitivamente o benefício “aposentadoria por invalidez” em favor da parte 

requerente, retroativos à cessação do benefício auxílio-doença concedido 

à parte requerente.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde então, 

acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Não havendo recurso de apelação contra o valor fixado a 

título de honorários periciais, efetue o adimplemento do valor fixado em 

favor do perito nomeado aos autos. Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após proceda-se com a 

liquidação da sentença e caso o valor da condenação não ultrapasse 

1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se 

os autos.P. I. C.Comodoro-MT, 30 de maio de 2018.Antonio Carlos Pereira 

de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121949 Nr: 2925-18.2018.811.0046

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, DEFIRO em parte a tutela cautelar de caráter antecedente para o 

fim de DETERMINAR o bloqueio de ativos financeiros pertencentes ao 

requerido via sistema Bacenjud até ulterior deliberação deste juízo nos 

termos do art. 301, CPC, ressaltando o caráter provisório da presente 

medida. Cientifique-se a parte autora que efetivada a tutela cautelar, 

deverá apresentar o pedido principal no prazo de 30 (trinta) 

dias.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 30 de maio de 2018.(assinado 

digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37164 Nr: 1863-84.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NERI PÊS, ANGELINA KMECIK PES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 VISTOS, ETC.

Retifique-se na capa dos autos e no sistema apolo, o cadastramento dos 

advogados da parte requerida, fl. 130.

 Cumpra-se na íntegra o despacho retro.

Às providências.

Comodoro-MT, 30 de abril de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31581 Nr: 2616-12.2009.811.0046
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA 

SILVA, JOSÉ NERI PÊS, ANGELINA KMECIK PES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:MT/8402

 VISTOS, ETC.

Retifique-se na capa dos autos e no sistema apolo, o cadastramento dos 

advogados da parte requerida, fl. 138.

 Cumpra-se na íntegra o despacho retro.

Às providências.

Comodoro-MT, 30 de abril de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16047 Nr: 1139-90.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ZATT TRENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente, mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico/REMESSA dos autos para o fim, de manifestar-se quanto à 

fl.171, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, após concluso.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 30 de maio de 2018.

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36148 Nr: 843-58.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS COMÉRCIO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA, MARCOS ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MENEZES PIZZAMIGLIO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SEBBA CORREIA - 

OAB:23084/GO

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente, mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico/REMESSA dos autos para o fim de atualizar o débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, após concluso.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 30 de maio de 2018.

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116948 Nr: 718-46.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO DIAS FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada.CITE-SE o 

requerido para, querendo, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos articulados 

na inicial (CPC, arts. 182 e 344).Decorrido o prazo, certifique-se, havendo 

resposta,  int ime-se a parte autora para répl ica.Após, 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38665 Nr: 3363-88.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO LUIS BETTIO PERINI, ROBERTO 

CASTELA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos (fls.34), impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para que 

tenha ciência, e, caso ache pertinente, interponha o competente recurso, 

e, caso negativo, após transcorrido o prazo recursal, seja certificado o 

transito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122067 Nr: 2976-29.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO COMODORO LTDA - ME, Silvanei 

Santos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Intimem-se os requerentes para, no prazo de 15 ( quinze) dias, adimplir as 

custas do processo, sob pena de extinção do feito sem resolução de 

mérito.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 30 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61367 Nr: 3179-98.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA ALVES VALÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALESKA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos (fls. 99), impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para tomar 

ciência da decisão, consignando que após decorrido o prazo recursal 

será certificado o trânsito em julgado, conforme determinado na sentença 

supracitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121131 Nr: 2536-33.2018.811.0046

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz Marinho Pedro
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA LINA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada.Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 98 e ss do CPC.Determino que seja procedida a citação 

da parte requerida no endereço acostado nos autos para comparecer na 

audiência de conciliação que designo para o dia 18 de julho de 2018 às 

14h30min.Acaso haja desinteresse na realização da audiência deverá a 

parte requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu 

desinteresse por petição apresentada nos autos com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência.Cientifique-se as partes que 

a audiência será realizada na sala do CEJUSCC deste juízo. Consigno que 

a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

data em que foi designada a audiência nestes autos consoante dispõe o 

art. 334, CPC.Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não 

comparecimento injustificado na audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça passível de ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida nos termos 

do art. 334,§1º, CPC.Na data aprazada para a audiência as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos e, que a parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir [art. 334, 

§10, CPC].Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75147 Nr: 1226-94.2015.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂMZ, DLZM, ACZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DA COMARCA DE COMODORO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE SOUZA - OAB:132033, 

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 Cuida-se de novo pedido de busca e apreensão do menor Davi Lucca 

Zancanaro Moreno, fomulado pelo requerido John Carlos Barboza Moreno, 

ref. 92.

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou favorável ao pleito.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Tendo em vista que já foi deferida medida de busca e apreensão do menor 

em favor do requerido, diante do descumprimento de acordo de guarda 

pela autora, que reside em outra Comarca, fator que dificulta sobremaneira 

o compartilhamento da guarda, sendo necessária nova fixação de guarda 

do menor e regulamentação do direito de visitas, bem como considerando 

a situação de fragilidade do menor diante do nítido desafeto entre seus 

genitores e da necessidade de uso de apreensão judicial, ainda tendo em 

vista a data do pedido de nova busca e apreensão, 26/02/2018, 

DETERMINO:

Com fundamento no princípio da proteção integral da criança, que deve 

ser zelado por toda sociedade, família e Estado, ainda com apoio no 

poder-dever que me é conferido, determino seja realizada audiência de 

conciliação para o dia 13 de junho de 2018 às 13:00 horas a ser realizada 

no CEJUSCC deste juízo.

Intimem-se as partes, por seus advogados, via DJE.

Requisite-se a presença do presentante do Ministério Público para 

comparecer ao ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64012 Nr: 2165-45.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BENIGNO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Impulsino estes autos com a finalidade de intimar a parte denunciada, na 

pessoa de seu advogado, para que tenha ciência da Sentença 

Condenatória proferida na data: 23/05/2018, fls.: 89/95, dos autos em 

epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38151 Nr: 2849-38.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos e DOU PROVIMENTO 

para:1)Suprir a contradição constante na sentença embargada e, para 

tanto onde se lê “Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito 

em julgado da presente decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do 

ajuizamento da ação.”, leia-se: “Condeno o INSS a pagar à parte autora, 

após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas atrasadas, 

desde o requerimento administrativo ocorrido em 01/08/2011”.2)Suprir a 

omissão constante na sentença embargada e, para tanto RATIFICO a 

tutela de urgência concedida nos autos. No mais permanece inalterado o 

decisum vergastado. Após, tendo em vista que incumbe ao relator 

apreciar o pedido de gratuidade de justiça em grau de recurso conforme 

dispõe o art. 99, §7º, CPC deixo de analisar pedido de assistência 

judiciária gratuita porventura existente. Certifique-se a tempestividade do 

recurso de apelação apresentado nos autos. Se intempestivo, desde já 

esclareço que consoante CPC/2015 o controle da admissibilidade da 

apelação será feito exclusivamente pelo órgão “ad quem”. Desta feita, não 

cabe a este magistrado fazer análise do recurso interposto sob pena de 

estar usurpando a competência do tribunal. Faculto o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte apelante, caso queira, complemente as suas razões 

recursais. Após, intime-se o apelado para oferecer contrarrazões ao 

recurso nos termos do art. 1.009, §1º, CPC. Acaso o recorrido interponha 

recurso adesivo, intimem-se o apelante para apresentar contrarrazões 

nos termos do art. 1.009,§2º, CPC. Se apresentado recurso por parte 

deste, desde já determino a intimação do apelado para apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Cumpridas as formalidades acima e 

comprovado a implantação do benefício concedido nestes autos, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região com as nossas homenagens.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

19 de fevereiro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61646 Nr: 3486-52.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. RODRIGUES E CIA LTDA, ÁUREA CÂNDIDA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI RODRIGUES DAVID, MARLISE MARQUES 

MORAES, MAURO ANTONIO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEVERSON LEANDRO COSTA - 

OAB:3134/RO, MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO - 

OAB:5.836/RO, MARIANE A. EV. DE F. PEREIRA - OAB:RO-3046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte requerente intimada, através do seu advogado, apresentar 

os dados completos das partes para que seja determinada a substituição 

processual, por habilitação presente na fls.: 67/69

Cleuma Aparecida Rodrigues de Souza, Cleia Cândida Rodrigues e Lelia 

Divina Rodrigues, pois por ausência de dados não foram incluídas.

Bianca Warmling Amaro

Estagiaria

Mat.: 36780
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69848 Nr: 2886-60.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO, MUNICÍPIO 

DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:16218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade intimar a parte Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que tenha ciência da R. Decisão exarada 

no dia: 09/05/2018, fl.: 134V dos autos, a qual designa AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO para o dia 12 de Junho de 2018, às 16:30h, para oitiva das 

testemunhas pleitadas.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97455 Nr: 5449-56.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, Etc.

O requerente Silvio Ramos ajuíza a presente Ação Ordinária em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04 de julho de 

2018, às 14h45min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105396 Nr: 3262-41.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

O requerente Sebastião Fernandes da Silva ajuíza a presente Ação 

Ordinária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04 de julho de 

2018, às 13h30min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106539 Nr: 3809-81.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON MAX NUNES CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 03 de agosto de 2018, a partir das 

14h00min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 
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04 de junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106890 Nr: 4003-81.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA PINTO CARDOZO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS, GERÊNCIA DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DE ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 03 de agosto de 2018, a partir das 

13h00min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

04 de junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110659 Nr: 5569-65.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: alcides de moura sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): instituto nacional da seguridade social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

O requerente Alcides de Moura Sanches ajuíza a presente Ação Ordinária 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04 de julho de 

2018, às 14h00min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112027 Nr: 6160-27.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANGISVALDO DO NASCIMENTO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 03 de agosto de 2018, a partir das 

14h20min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

04 de junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112578 Nr: 6385-47.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NASCIMENTO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 03 de agosto de 2018, a partir das 

13h40min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 
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memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

04 de junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115707 Nr: 186-72.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

A requerente Edna Rodrigues dos Santos ajuíza a presente Ação 

Ordinária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04 de julho de 

2018, às 13h45min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115779 Nr: 221-32.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES TEODORO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 03 de agosto de 2018, a partir das 

13h20min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

04 de junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115914 Nr: 294-04.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:12482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

A requerente Maria Aparecida Pires ajuíza a presente Ação Ordinária em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04 de julho de 

2018, às 14h15min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117082 Nr: 778-19.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVÃO BARCELOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

O requerente Estevão Barcelos Almeida ajuíza a presente Ação Ordinária 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 
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pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04 de julho de 

2018, às 15h00min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117659 Nr: 1005-09.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JULIA TEIXEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

A requerente Maria Julia Teixeira Alves ajuíza a presente Ação Ordinária 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04 de julho de 

2018, às 14h30min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118318 Nr: 1288-32.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 03 de agosto de 2018, a partir das 

14h40min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

04 de junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98868 Nr: 397-45.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, Cláudia Inês 

Marques Morais de Oliveira, ALDENORA OLIVEIRA DE FIGUEREIDO, 

MANOEL RAMALHO DE FIGUEREIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a retirar em secretaria uma via da carta 

precatória expedida em 29/05/2018, bem como, comprovar a sua 

distribuição na comarca deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104564 Nr: 2881-33.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA MARIA MATTOS, VALDIR DA SILVA MATTOS, 

VITÓRIO QUENEBRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÍVIO RECK, THEREZINHA BELMONTE RECK, 

CARLOS REIS MOLEIRO GARCIA, NEUZA GOUVEA MOLEIRO, TALÍRIO 

PREUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FABRICIO SANTIAGO - 

OAB:14058/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Código 104564

VISTOS, ETC.

 Certifique-se se houve apresentação de contestação no prazo legal.

 Após, intimem-se as partes para que em 05 (cinco) dias [art. 218,§1º, 

CPC] especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando de 

forma fundamentada a necessidade de realização destas.
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 Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61646 Nr: 3486-52.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. RODRIGUES E CIA LTDA, ÁUREA CÂNDIDA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI RODRIGUES DAVID, MARLISE MARQUES 

MORAES, MAURO ANTONIO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEVERSON LEANDRO COSTA - 

OAB:3134/RO, MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO - 

OAB:5.836/RO, MARIANE A. EV. DE F. PEREIRA - OAB:RO-3046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte REQUERENTE, 

na pessoa de seu advogado, para que providencie o recolhimento, e 

posterior comprovação nos autos, do valor respectivo à distribuição de 

uma Carta Precatória à comarca de Vista Alegre do Abunã/RO, com o 

objetivo de Citar o senhor, Mauro Antônio Correa, conforme fls.: 67/69 dos 

dos autos em epígrafe; ou manifeste-se no intuito de retirá-la em 

secretaria para sua distribuição particular. Outrossim, as guias para 

pagamento

poderão ser retiradas no site: www.tjmt.jus.br (Guias - Carta Precatória.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118340 Nr: 1297-91.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVON RAMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a decisão proferida nos autos na ref: 19, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para no prazo de 

15 (quinze) dias, alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, 

§1º, I, CPC, bem como para indicação de assistentes técnicos e 

apresentação de quesitos (art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117913 Nr: 1121-15.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SOARES SILVA, MARILEIDE 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a decisão acostada nos autos na ref: 21, impulsiono o 

presente feito para, no prazo de 15 (quinze) dias, intimar a parte 

requerente para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, 

I, CPC bem como para indicação de assistentes técnicos e apresentação 

de quesitos (art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114606 Nr: 7231-64.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKS, CLAUDIO MESSIAS DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a decisão acostada nos autos na ref: 23, impulsiono o 

presente feito para, no prazo de 15 (quinze) dias, intimar a parte 

requerente para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, 

I, CPC bem como para indicação de assistentes técnicos e apresentação 

de quesitos (art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115148 Nr: 7449-92.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a decisão proferida nos autos na ref: 29, impulsiono o 

presente feito para, no prazo de 15 (quinze) dias, alegar qualquer das 

matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem como para indicação de 

assistentes técnicos e apresentação de quesitos (art. 421, § 1.º, II, CPC) 

sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108934 Nr: 4895-87.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL FRANCISCO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a decisão proferida nos autos na ref: 35, impulsiono o 

presente feito para, no prazo de 15 (quinze) dias, alegar qualquer das 

matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem como para indicação de 

assistentes técnicos e apresentação de quesitos (art. 421, § 1.º, II, CPC) 

sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76583 Nr: 1825-33.2015.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Original do Agronegócio S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAINSA GUAPORÉ AGRO INDUSTRIAL LTDA., 

RICARDO BORGES ARANTES, ANEY MARTINS EVANGELISTA, JOÃO 

ARANTES NETO, MARA ELIANA DE AQUINO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, RAFAEL MACEDO ROQUE - OAB:63080/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOMARA TEIXEIRA LIMA 

ALECRIM - OAB:322.751/SP, RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802/SP, WAGNER APARECIDO DA COSTA ALECRIM - 

OAB:169.842/SP

 Ficam as partes intimada a manifestarem-se, querendo, quanto à juntada 

de Ref: 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 77412 Nr: 2132-84.2015.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CATERPILAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDO CANDELORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a sentença prolatada nos autos de ref: 56, impulsiono o 

feito para que a parte autora tenha ciência da decisão, conforme 

determina a legislação vigente.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 008/2018/DF

 Laura Dorilêo Cândido – Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca 

de Jaciara, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura de 

processo seletivo para o preenchimento de vagas do Programa Judiciário 

Voluntário na Comarca de Jaciara/MT, em conformidade com o Provimento 

n.º 16/2014/CM.

 1. DA INSCRIÇÃO

 1.1. A inscrição no processo seletivo no serviço voluntário deverá ser 

realizada na Central de Administração do Foro da Comarca de Jaciara/MT, 

sito à Avenida Zé de Bia, s/n, Aeroporto II, no período de 04 a 21 de junho 

do corrente ano, das 12hs00 às 19hs00.

2. DOS DOCUMENTOS

 2.1. Juntamente com o requerimento de inscrição, constante no anexo I do 

presente edital, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

I – Cópia da cédula de identidade;

II – Cópia do CPF;

III – Cópia do Título de Eleitor;

IV – Cópia do diploma ou outro documento hábil que comprove o grau de 

escolaridade;

 V – Certidões negativas de antecedentes criminais expedidas pela Justiça 

Federal (http:/ /www.trf1. jus.br/servicos/cert idao/)  e Estadual 

(http://cidadao.tjmt.jus.br/servicos/certidaonegativa/);

 VI – 01 foto 3x4;

3. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

3.1. A prestação de serviço voluntário não gera vínculo funcional ou 

qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, possui 

objetivos cívicos, educacionais, culturais, científicos ou de assistência 

social e é considerado serviço público relevante.

3.2. O serviço voluntário é integrado por pessoas físicas que prestam 

serviço não remunerado ao Poder Judiciário Estadual, mediante 

celebração de Termo de Adesão, no qual constará o objeto do serviço 

voluntário e as condições do seu exercício.

3.3. Pode prestar serviço voluntário a pessoa física maior de 18 (dezoito) 

anos e que pertença a pelo menos uma das seguintes categorias:

 I – Estudante ou graduado em Direito, Administração, Ciências Contábeis; 

Economia, Comunicação Social, Arquivologia, Biblioteconomia, Letras, 

Ciência da Computação, Psicologia, Serviço Social, Pedagogia.

3.4. A prestação de serviço voluntário é incompatível com o exercício da 

advocacia e com a realização de estágio em escritório ou sociedade de 

advogados, Defensoria Pública e Ministério Público.

3.5. O candidato será submetido à entrevista pessoal e a uma redação 

escrita, a ser agendada oportunamente e comunicada com antecedência.

3.6. O voluntário terá cobertura de seguro de acidentes pessoais, 

custeado pelo Poder Judiciário.

4. DAS VAGAS

CARGOS VAGAS REQUISITOS

Assessores do Serviço Voluntário, cujas funções serão desempenhadas 

nos Gabinetes dos Magistrados 03 (três) + cadastro de reserva Estudante 

ou graduado em Direito

Assistentes do Serviço Voluntário, cujas funções serão desempenhadas 

na Secretaria da 1.ª e 2.ª Vara Cível, 3.ª Vara Criminal, Juizado Especial 

Cível e Criminal, Centro Judiciário de Solução de Conflito, Cartório 

Distribuidor e Central de Administração 10 (dez) vagas + cadastro de 

reserva Estudante ou graduado em Direito, Administração, Ciências 

Contábeis, Economia, Comunicação Social, Arquivologia, Biblioteconomia, 

Letras, Ciência da Computação, Psicologia, Serviço Social, Pedagogia e 

Engenharia.

5. DA DURAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA

5.1. O prazo de duração do serviço voluntário será de 01 (um) ano, 

podendo haver prorrogação ou, a qualquer tempo, por consenso ou 

unilateralmente, cessação dos efeitos do termo de adesão.

5.2. A carga horária de trabalho será definida no momento da assinatura 

do Termo de Adesão, a depender da disponibilidade do candidato e da 

Administração.

6. DA EXTINÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

6.1. A extinção da prestação do serviço voluntário dar-se-á:

I – a pedido do voluntário, que poderá, quando achar conveniente, solicitar 

seu afastamento do programa, comunicando sua decisão com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da data em que pretender 

interromper a prestação;

II – pelo término do período avençado de prestação do serviço voluntário, 

não havendo prorrogação;

III – pelo abandono do Programa, que se caracteriza por ausência não 

justificada de 05 (cinco) dias consecutivos ou de 10 (dez) dias 

intercalados, no período de um mês;

IV – por violação aos deveres e vedações constantes do Provimento n.º 

16/2014/CM e/ou do Termo de Adesão;

V – a qualquer tempo, por interesse da Administração.

7. A cobrança ou a percepção de qualquer verba por parte do voluntário, 

em razão das funções exercidas no âmbito do Poder Judiciário, além de 

ensejar a sua exclusão imediata do Programa, será objeto das medidas 

cabíveis e encaminhamento às autoridades competentes para fins de 

responsabilização criminal.

8. Concluído o serviço voluntário, será expedida certidão, contendo a 

atividade profissional, o período e o(s) local(is) da prestação.

9. SÃO DIREITOS DOS VOLUNTÁRIOS:

 I – receber treinamento;

II – obter descrição clara de suas tarefas e responsabilidades, contando 

com os recursos indispensáveis à sua prestação;

III – fazer uso de bens e serviços necessários ao exercício de suas 

atividades.

10. SÃO DEVERES DOS VOLUNTÁRIOS:

 I – zelar pelo prestígio do Poder Judiciário e pela dignidade do Programa;

II – manter comportamento funcional e social compatíveis com o decoro;

III – respeitar as normas administrativas e o horário previamente ajustado;

IV – tratar com urbanidade os membros da magistratura, os advogados, os 

promotores de justiça, os defensores púbicos, as testemunhas, os 

servidores e auxiliares da justiça e o público em geral;

V – guardar sigilo acerca do teor dos processos e/ou procedimentos 

judiciais ou administrativos aos quais tiver acesso e das diligências que 

efetuar ou sobre assuntos pertinentes à sua atividade ou que tenha 

tomado conhecimento em razão do seu trabalho no Poder Judiciário;

VI – identificar-se, antes de cumprir as atividades que lhe forem 

prescritas;

VII – observar a assiduidade no desempenho das suas atividades, 

atuando com presteza nos trabalhos que lhe forem incumbidos;

VIII – frequentar curso de treinamento para o aperfeiçoamento das suas 

atividades, quando convocado;

IX – aceitar a supervisão e a orientação administrativa do seu chefe 

imediato e dos seus superiores funcionais;

X – realizar as atividades que lhe forem prescritas pelo chefe do setor e 

pelos seus superiores funcionais;

XI – apresentar, ao seu chefe mediato, no prazo de 05 (cinco) dias, 

justificativa por atraso ou falta, a ser encaminhado à Diretoria do Foro;

XII – comunicar, por escrito, à Diretoria do Foro, o seu afastamento do 

serviço voluntário, com antecedência de 05 (cinco) dias úteis;

XIII – usar traje conveniente ao serviço;

11 – É VEDADO AOS VOLUNTÁRIOS:

I – identificar-se, invocando sua qualidade funcional, ou usar papéis com o 

timbre do Poder Judiciário, fora do setor ou da área de atuação;

II – portar distintivos e insígnias privativos dos membros do Poder 

Judiciário e demais servidores;

III – prestar serviço em escritório de advocacia, Defensoria Pública ou 

Ministério Público, remunerado ou não, ou deles receber qualquer 

vantagem ou orientação profissional;

IV – retirar e/ou utilizar qualquer material de uso exclusivo do serviço para 

qualquer fim.
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12.O voluntário é o responsável por todos os atos que praticar na 

prestação do serviço, respondendo civil e penalmente pelo exercício 

irregular de suas atribuições.

13. Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de dúvidas e 

questões referentes a este Edital, a Diretoria do Foro desta Comarca. Os 

casos omissos serão decididos por este Juízo. Outras informações sobre 

a vaga poderão ser obtidas pelo telefone (66) 3461-2113/4957/2464 – 

ramal 201/204.

14. As informações prestadas na solicitação da inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, com exclusão do referido processo 

seletivo, o candidato que prestar informações incorretas, bem como em 

virtude da ausência de veracidade dos dados informados.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém no futuro 

possa alegar desconhecimento, expediu-se o presente edital, que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu Cátia Cirlene 

Bihain – Gestora Geral que o digitei. Jaciara/MT, 24 de maio de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido

Juíza de Direito Diretora do Foro

ANEXO I

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93019 Nr: 2809-57.2017.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Cristina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ JORGE DE ALMEIDA E SUA 

ESPOSA, NILVANA LEITE BARBOSA, JOÃO CLARINDO DOS SANTOS, 

JOSÉ CARLOS, VERONILCE BARBOSA, JOSÉ ROLDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - OAB:6678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:

Resumo da Inicial:

Descrição do Imóvel Usucapiendo:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 158 Nr: 6-49.1990.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃOES 

SACARDI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Auto de 

Avaliação retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45783 Nr: 706-87.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERICLES ALVES DE HOLLEBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51611 Nr: 148-47.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADESIO MARTINS DE ANDRADE, HELENA DOURADO 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, ADEMIR GASPAR 

DE LIMA, MILTON FERREIRA JUNIOR, LAURENTINO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE 

AZEVEDO COUTINHO - OAB:6920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a proposta de 

Honorários Periciais retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3571 Nr: 3-02.1987.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDM, MLS, VF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT

 Vistos etc.Tendo em vista que o presente feito se arrasta há mais de 30 

(trinta) anos, sem que o exequente tenha satisfeito o seu crédito e, diante 

da ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC, defiro, de ofício, a 

penhora online no valor de R$ 477.987,84 (quatrocentos e setenta e sete 

mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) nas 

contas da parte executada: AYRTON DIAS DA MOTA, CPF nº 

048.716.930-15; MILTON LAURO SCHIMIDT, CPF nº 081.809.540-72 e 

VICENTE FERRETI, CPF nº. 100.516.860-15.Nesta oportunidade, anexo a 

esta decisão o recibo de protocolo de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Os autos permanecerão no 

gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.....Defiro ainda a 

busca de bens dos executados, junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

mormente diante do exaurimento das diligências empreendidas até o 

presente momento no intuito de satisfação do crédito exequendo, e nesta 

oportunidade, junto aos autos, relação de bens e veículos em nome da 

parte executada.Tendo em vista a juntada de informações sigilosas, 

processe-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, I do CPC.Com 

a juntada de informações, intime-se a exequente para, em 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito, sob pena de arquivamento dos autos até o 

decurso do prazo prescricional.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Jaciara/MT, 04 de junho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001158-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE MORAES LIMA OLIVEIRA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001158-36.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 
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REGIANE MORAES LIMA OLIVEIRA RODRIGUES EXECUTADO: MARCIO DE 

OLIVEIRA RODRIGUES Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

de Alimentos ajuizada por JORGE ANTONIO MORAIS RODRIGUES e 

GABRIELE MORAIS RODRIGUES, representados por sua genitora REGIANE 

MORAIS LIMA OLIVEIRA RODRIGUES, em face de MARCIO DE OLIVEIRA 

RODRIGUES, todos devidamente qualificados nos autos. Observa-se que 

o art. 516, inciso II, do CPC, dispõe que o cumprimento da sentença 

efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de 

jurisdição. Trata-se de regra de competência funcional, portanto, absoluta, 

conforme lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero: “1. Competência. O cumprimento da sentença por execução 

forçada dar-se-á perante os órgãos jurisdicionais indicados no art. 516, 

CPC. A competência para execução forçada é fixada em razão do critério 

funcional, sendo, em regra, absoluta.” (Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 620). 

Assim, considerando que a parte exequente almeja o cumprimento de 

decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara desta comarca nos autos 

código 107260, é aquele o foro competente para processar e julgar o 

presente feito, tratando-se de competência absoluta, como acima já 

mencionado. Dessa forma, passível de ser declarada de ofício pelo Juiz. 

Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para apreciar a 

presente demanda, determinando a remessa destes autos à 2ª Vara desta 

comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 04 de junho de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001176-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VILMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIA DA SILVA TORRES (REQUERIDO)

THIAGO ALEX DA SILVA TORRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001176-57.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

MARIA VILMA DA SILVA REQUERIDO: VIVIA DA SILVA TORRES, THIAGO 

ALEX DA SILVA TORRES Vistos etc. Processe-se em segredo de justiça . 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo diploma 

legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 

do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no art. 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. No mais, 

analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Remetam-se os presentes autos ao CEJUSC, para que 

sejam as partes intimadas para comparecimento em audiência de tentativa 

de conciliação a ser designada. Citem-se os requeridos, com a faculdade 

do art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil, com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias para que compareçam à audiência designada (Art. 

695, § 2º do CPC), acompanhados de advogado, bem como para 

apresentarem contestação, no prazo previsto no art. 335. Havendo 

desinteresse pela parte requerida na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, §5º do art. 334). Consigne-se no mandado que o não 

comparecimento injustificado do requerente ou da parte ré à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente (CPC, Art. 344). Saliento que o mandado 

deverá conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (Art. 695, §1° do CPC). Havendo 

acordo, vista ao MPE para manifestação e, após, conclusos, para 

sentença. Intimem-se. Ciência à DPE e ao MPE. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 04 

de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001064-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DARNEI HIPOLDO KROTH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA ADRIANA FELITO (RÉU)

ANTONIO CARLOS FELITO (RÉU)

ANDREIA KATIA FELITO ROMERO (RÉU)

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001064-88.2018.8.11.0010. AUTOR: 

DARNEI HIPOLDO KROTH RÉU: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA 

LTDA - EPP, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, ANTONIO CARLOS 

FELITO, CARLA ADRIANA FELITO VISTOS ETC, Tendo em vista o 

deferimento do processamento da recuperação judicial em favor da 

requerida COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JACIARA LTDA nos autos de nº 

3455-41.2017.811.0051, Código 125251, em trâmite pela 2ª Vara Cível da 

Comarca de Campo Verde, POSTERGO a apreciação do pedido liminar 

para momento oportuno, após o oferecimento de resposta pela 

demandada. Cite-se a ré, via mandado por Oficial de Justiça para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar sua contestação sob 

pena de ser-lhe decretada a revelia (art. 334 CPC). Juntada a defesa, 

certifique-se quanto sua tempestividade e, após, ao requerente para 

impugnar no prazo legal. Feito isso, conclusos; Às providências. 

Cumpra-se. Jaciara-MT, 04 de junho de 2018. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001063-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DARNEI HIPOLDO KROTH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS FELITO (RÉU)

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP (RÉU)

ANDREIA KATIA FELITO ROMERO (RÉU)

CARLA ADRIANA FELITO (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001063-06.2018.8.11.0010. AUTOR: 

DARNEI HIPOLDO KROTH RÉU: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA 

LTDA - EPP, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, ANTONIO CARLOS 

FELITO, CARLA ADRIANA FELITO VISTOS ETC, Darnei Hipoldo Kroth ajuíza 

“Ação de Despejo” em desfavor de Comercial de Combustíveis Jaciara 

Ltda e Outros, todos devidamente qualificados nos autos. Em petição (Id. 

13291472) o requerente pugnou pelo cancelamento da distribuição da 

presente demanda ante ao incorreto recolhimento das custas 

processuais, bem como, informou a distribuição de nova demanda com o 

mesmo objeto, autos de n° 1001064-88.2018.8.11.0010. É o relato. Decido. 

Defiro o pedido contido no Id. 13291472. Proceda-se ao cancelamento da 

distribuição da presente demanda com as baixas necessárias e, por 

conseqüência, na forma do art. 485, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com as baixas 

necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 04 de 

junho de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52138 Nr: 706-19.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EUGENIA GIMENES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, faço expedir intimação do advogado da parte 

Exequente via DJE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da petição 

acostada às fls. 148/152. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 15952 Nr: 433-21.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JOSÉ ALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT3558-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte Exequente via DJE, para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da petioção acostada aos autos pelo Executado às fls. 283/284. É 

o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 77633 Nr: 1340-10.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE MARTELLI CALCAGNOTTO – EPP, MATILDE 

MARTELLI CALCAGNOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HUGO RODRIGO SILVA - 

OAB:72415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, ELIANE ALVES MARÇAL - OAB:19.483/MT, HUGO 

ROGER DE SOUZA ALMEIDA - OAB:16.285/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição de ref. 49 e 

requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45977 Nr: 928-55.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA REGINA PENARIOL LUCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REISSON F. A. DE PAULA, MATER CLIN - 

CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA, LAMBERTO MARIO 

HENRY, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11.156/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anthony de Andrade Caldas 

- OAB:216.134 OAB/SP, Duilio Piato Junior - OAB:3719/MT, ERODILCE 

SANTOS GUIMARÃES - OAB:16518, MARCO AURÉLIO CAMPOS DE 

TOLEDO - OAB:5.984/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de fls. 950/977 foi 

protocolado dentro do prazo legal. Certifico mais que faço proceder a 

intimação da parte autora para contrarrazoar a apelação. É o que me 

cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33538 Nr: 1097-76.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ZAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o requerido não contrarrazou o recurso de 

apelação da parte autora. Certifico mais que, o recurso de apelação da 

parte requerida de fls. 257/263 foi protocolado dentro do parzo legal. 

Certifico ainda que, faço proceder a intimação da parte autoda para 

contrarrazoar a apelação do requerido de fls. 257/263. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47474 Nr: 2661-56.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A, MIRELLI SILVA - OAB:14440/MT

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação do requerido 

para contrarrazoar a apelação. É o que me cumpre certificar.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 57584 Nr: 1795-43.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA FELIX ALCANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT

 Vistos.

Defiro o pedido formulado nos autos pelo Ministério Público (fls. 75).

Designo a audiência admonitória para o dia 06/06/2018, às 16h40min.

Intime-se o recuperando para comparecer a audiência designada 

acompanhado de advogado, caso informe não possuir condições 

financeiras para constituir advogado, nomeio, desde já, a Defensora 

Pública atuante nesta comarca, para representá-lo em juízo.

Intime-se a Defensora Pública.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA RODRIGUES DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB: MT0014576A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 19/07/2018 Hora: 10:20 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 
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termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001140-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB: MT19572/O Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 25/07/2018 Hora: 10:10 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001132-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB: MT0006133A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 17/07/2018 Hora: 11:50 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FERNANDA DOS SANTOS GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

MARCEL LUERSEN OAB: MT14419/O-O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/07/2018 Hora: 11:20 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

MARCEL LUERSEN OAB: MT14419/O-O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/07/2018 Hora: 11:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001200-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB: MT0006133A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 25/07/2018 Hora: 11:40 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001124-95.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para informar novos dados bancários da autora tendo em 

vista que o Alvará n. 405907-7 fora cancelado pelo motivo: PAGAMENTO 

DEVOLVIDO ATRAVES DA COMPENSAÇAO PELO SEGUINTE MOTIVO: 

TRANSFERENCIA SUPERA O LIMITE DO TIPO DE CONTA DESTINO.O 

VALOR FOI DEVOLVIDO PARA A CONTA JUDICIAL DE ORIGEM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR GABRAL XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação de id n. 13392879 fora interposta no 
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prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os 

autos para intimação da Parte autora para no prazo de 05 dias para 

apresentar impugnação à contestação de id n. 13392879, caso queira.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES LOPES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 13404830 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 13417373 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000488-32.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO JOSE BOLZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 13413148 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000771-55.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PEREIRA CAVALCANTE NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 13453739 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001058-18.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR CARLOS PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do 

depósito de id n. 1347305.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001119-73.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LOPES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 13434975 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001121-43.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LOPES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 13435995 e seguintes.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-96.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACSON BEZERRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000917-96.2017.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: JACSON BEZERRA DE SOUZA Vistos. Imperioso 

facultar a parte devedora o pagamento voluntário da dívida, nos moldes do 

art. 523 e ss do CPC. Intime-se a parte devedora para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, do Código de 

Processo Civil. Atente-se para autuação e distribuição para cumprimento 

de julgado. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI APARECIDA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE DOS SANTOS GARGES (REQUERIDO)

SINAL VERDE SERVICE LTDA. (REQUERIDO)

DORALINA FREIRE DOS SANTOS GARGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001051-26.2017.8.11.0010. REQUERENTE: MARILEI APARECIDA VIEIRA 

REQUERIDO: SINAL VERDE SERVICE LTDA., JULIANE DOS SANTOS 

GARGES, DORALINA FREIRE DOS SANTOS GARGES Vistos. Imperioso 

facultar a parte devedora o pagamento voluntário da dívida, nos moldes do 

art. 523 e ss do CPC. Intime-se a parte devedora para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, do Código de 

Processo Civil. Atente-se para autuação e distribuição para cumprimento 

de julgado. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-02.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILIDIA GOMES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000350-02.2016.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA ILIDIA GOMES 

RODRIGUES REQUERIDO: EDITORA GLOBO S/A Vistos. Tendo em vista o 

cumprimento da obrigação, realizadas as baixas e anotações 

necessárias, arquive-se. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-34.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000031-34.2016.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: ELTON ALVES DA SILVA Vistos. 1. A 

impenhorabilidade assegurada pela lei n. 8.009/90 sobre os bens que 

guarnecem (provém do necessário) a residência do devedor não abrange 

todo e qualquer móvel encontrado, posto que o escopo da lei não é 

ampará-lo de meios legais para se furtar à responsabilização pelos seus 

débitos, mas garantir-lhe, e à sua família, o mínimo necessário a uma 

sobrevivência digna, obstando a privação de utensílios indispensáveis ao 

lar. Sobre o ponto, oportuna a exegese do Enunciado n.º 14 do FONAJE e 

art. 833, inciso II (parte final), do CPC, que excetua da impenhorabilidade, 

dentre aqueles bens móveis que guarnecem a residência do executado, 

“os de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns 

correspondentes a um médio padrão de vida”. E sobre quais bens são 

essenciais a habitabilidade e quais são “supérfluos”, entendo que, 

principalmente, aqueles em duplicidade (encontrados mais de um da 

mesma espécie) estão sujeitos à penhora, já que esta não traria maiores 

prejuízos à moradia que manteria um dos bens semelhantes com mesma 

função. Ademais, a princípio, bens com razoável valor e/ou destinados à 

decoração, esporte, lazer, entre outros, também podem ser penhorados, a 

exemplo de obras artísticas, instrumentos musicais - salvo se utilizados 

como meio de subsistência -, bem como eletrodomésticos como “smart 

tv’s” e seus respectivos painéis de parede para fixação do televisor, 

“home theater”, aparelho de som - exceto se caracterizarem único meio de 

entretenimento/comunicação da residência –, bicicletas, aparador de 

grama, etc.. Quanto ao caso específico de microcomputadores e 

aparelhos celulares, contudo, diante de sua essencialidade na vida 

moderna e, em muitos casos, direta ligação com a privacidade e intimidade 

do possuidor, entendo serem acobertados pela impenhorabilidade. 2. 

Diante do exposto, DEFIRO a tentativa de penhora de bens que guarnecem 

o domicílio da parte executada. 3. Expeça-se o competente mandado. 

Deverá o Oficial de Justiça proceder à PENHORA DE BENS, que deverá 

incidir preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, 

observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC, e a 

sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos, 

intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC). 

4. Consigne-se que a penhora deverá recair exclusivamente sobre bens 

de elevado valor ou, que por sua duplicidade na residência ou função, 

ultrapasse a necessidade comum correspondente a um médio padrão de 

vida, conforme a prudente avaliação do Oficial de Justiça. 5. Havendo 

interesse, evidente o risco de deterioração e dissipação dos bens 

penhorados, fica autorizada a remoção, nomeando-se a parte exequente 

como depositária fiel, descrevendo-se o estado de uso e conservação. 

Caso contrário, o próprio possuidor será nomeado como depositário, 

independente de qualquer outra formalidade. 6. Após a lavratura do termo 

ou do auto de penhora, deverá ser certificado o interesse da parte 

executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação entre 

as partes. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme determina o 

art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, 

oportunidade em que a parte executada poderá se opor à penhora. 7. 

Restando sem êxito a diligência, DEFIRO, caso requerido, o pleito para 

intimação da parte executada a fim de que indique bens passíveis de 

penhora, caso existam, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de 

multa por descumprimento, nos termos do art. 774, parágrafo único do 

CPC. 8. Não havendo resposta, manifeste-se a parte exequente, em 

termos de prosseguimento, indicando as providências que entender 

pertinentes. 9. Em caso de inércia por prazo superior a 30 (trinta) dias, 

tornem os autos conclusos para extinção. 10. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010044-07.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN SIBELI DOMINGOS RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010044-07.2015.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: KAREN SIBELI DOMINGOS RODRIGUES Vistos. 1. 

A impenhorabilidade assegurada pela lei n. 8.009/90 sobre os bens que 

guarnecem (provém do necessário) a residência do devedor não abrange 

todo e qualquer móvel encontrado, posto que o escopo da lei não é 

ampará-lo de meios legais para se furtar à responsabilização pelos seus 

débitos, mas garantir-lhe, e à sua família, o mínimo necessário a uma 

sobrevivência digna, obstando a privação de utensílios indispensáveis ao 

lar. Sobre o ponto, oportuna a exegese do Enunciado n.º 14 do FONAJE e 

art. 833, inciso II (parte final), do CPC, que excetua da impenhorabilidade, 

dentre aqueles bens móveis que guarnecem a residência do executado, 

“os de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns 

correspondentes a um médio padrão de vida”. E sobre quais bens são 

essenciais a habitabilidade e quais são “supérfluos”, entendo que, 

principalmente, aqueles em duplicidade (encontrados mais de um da 

mesma espécie) estão sujeitos à penhora, já que esta não traria maiores 

prejuízos à moradia que manteria um dos bens semelhantes com mesma 

função. Ademais, a princípio, bens com razoável valor e/ou destinados à 

decoração, esporte, lazer, entre outros, também podem ser penhorados, a 
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exemplo de obras artísticas, instrumentos musicais - salvo se utilizados 

como meio de subsistência -, bem como eletrodomésticos como “smart 

tv’s” e seus respectivos painéis de parede para fixação do televisor, 

“home theater”, aparelho de som - exceto se caracterizarem único meio de 

entretenimento/comunicação da residência –, bicicletas, aparador de 

grama, etc.. Quanto ao caso específico de microcomputadores e 

aparelhos celulares, contudo, diante de sua essencialidade na vida 

moderna e, em muitos casos, direta ligação com a privacidade e intimidade 

do possuidor, entendo serem acobertados pela impenhorabilidade. 2. 

Diante do exposto, DEFIRO a tentativa de penhora de bens que guarnecem 

o domicílio da parte executada. 3. Expeça-se o competente mandado. 

Deverá o Oficial de Justiça proceder à PENHORA DE BENS, que deverá 

incidir preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, 

observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC, e a 

sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos, 

intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC). 

4. Consigne-se que a penhora deverá recair exclusivamente sobre bens 

de elevado valor ou, que por sua duplicidade na residência ou função, 

ultrapasse a necessidade comum correspondente a um médio padrão de 

vida, conforme a prudente avaliação do Oficial de Justiça. 5. Havendo 

interesse, evidente o risco de deterioração e dissipação dos bens 

penhorados, fica autorizada a remoção, nomeando-se a parte exequente 

como depositária fiel, descrevendo-se o estado de uso e conservação. 

Caso contrário, o próprio possuidor será nomeado como depositário, 

independente de qualquer outra formalidade. 6. Após a lavratura do termo 

ou do auto de penhora, deverá ser certificado o interesse da parte 

executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação entre 

as partes. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme determina o 

art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, 

oportunidade em que a parte executada poderá se opor à penhora. 7. 

Restando sem êxito a diligência, DEFIRO, caso requerido, o pleito para 

intimação da parte executada a fim de que indique bens passíveis de 

penhora, caso existam, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de 

multa por descumprimento, nos termos do art. 774, parágrafo único do 

CPC. 8. Não havendo resposta, manifeste-se a parte exequente, em 

termos de prosseguimento, indicando as providências que entender 

pertinentes. 9. Em caso de inércia por prazo superior a 30 (trinta) dias, 

tornem os autos conclusos para extinção. 10. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010094-43.2009.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR DE OLIVEIRA MORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010094-43.2009.8.11.0010. EXEQUENTE: NADIR DE OLIVEIRA MORAIS 

DA MATA EXECUTADO: OI S.A Vistos. Manifeste-se a parte exequente 

sobre a petição de ref. 13074871, no prazo de 10 (dez) dias (art. 9º do 

CPC). Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000226-19.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS FERNANDES MENEZES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000226-19.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: TIM CELULAR S.A. 

EXECUTADO: LAIS FERNANDES MENEZES Vistos. 1. DEFIRO o pedido de 

penhora on line nas contas da parte promovida e na forma estabelecida 

pelo art. 854 do NCPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ 

proceda-se ao bloqueio on-line tomando por base o CPF/CNPJ da parte 

requerida. 2. Ainda, ante a criação do Renajud, sistema on-line de 

restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito 

(Denatran) e que permite consultas e envio, à base de dados do Renavam, 

de ordens judiciais de restrições de veículos de pessoas condenadas em 

ações judiciais, se tornou desnecessário o envio de ofícios ao Detran. 3. 

Assim, caso a penhora pelo sistema Bacenjud resulte infrutífera, desde já 

determino que se proceda consulta e a efetivação de restrição por meio 

do sistema RENAJUD, conforme regulamentação do Conselho Nacional de 

Justiça e CNGC-MT, até o limite do crédito exequendo. 4. Intime-se a parte 

exequente a atualizar o débito no prazo de cinco dias. Após, conclusos 

para as diligências. 5. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000435-51.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEMIR UMBELINO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000435-51.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: VALTEMIR UMBELINO DA COSTA Vistos. 

Proceda-se à penhora sobre o(s) bem(ns) indicado(s). Havendo 

interesse, evidente o risco de deterioração e dissipação dos bens 

penhorados, fica autorizada a remoção, nomeando-se a parte exequente 

como depositária fiel, descrevendo-se o estado de uso e conservação. 

Caso contrário, o próprio possuidor será nomeado como depositário, 

independente de qualquer outra formalidade. Expeça-se mandado, a ser 

cumprido no endereço indicado. Realizada a constrição, proceda-se à 

avaliação, de tudo devendo ser intimado o devedor, por meio de seu 

advogado, ou pessoalmente por carta, caso não tenha constituído 

advogado. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000901-45.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON WAGNEI DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000901-45.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: CELSON WAGNEI DE MORAES 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. À contadoria judicial para 

cálculo de eventual débito. Para tanto, deverá ser considerado o título 

executivo, bem como o valor depositado voluntariamente pela parte 

executada - id. 12123264, além do disposto no § 2º, art. 523 do CPC, se 

for o caso. Após, conclusos. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000394-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILDA MENDES FERNANDES (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000394-84.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ROZILDA MENDES FERNANDES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Intime-se a parte executada a pagar o débito remanescente 

relativo a multa diária pelo descumprimento da obrigação, no prazo de 

cinco dias e sob pena de penhora online. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000029-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN RIBEIRO SILVA SOBRINHO (EXECUTADO)

ALAN RIBEIRO SILVA SOBRINHO E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000029-93.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

EXECUTADO: ALAN RIBEIRO SILVA SOBRINHO, ALAN RIBEIRO SILVA 

SOBRINHO E CIA LTDA - ME Vistos. Intime-se a parte devedora para 

efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Atente-se para autuação e distribuição para 

cumprimento de julgado. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000507-38.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000507-38.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: RENAN ARAUJO DA SILVA 

EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, do Código de 

Processo Civil. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000322-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCIBERTO MOREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000322-63.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: JUSCIBERTO MOREIRA DOS SANTOS 

Vistos. Indefiro o pedido de penhora - id. 13224904, porque o bem 

indicado é de propriedade de terceiro, conforme extrado do Renajud que 

segue. Requeira a parte exequente outra medida que entender cabível no 

prazo de dez dias, sob pena de extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000539-43.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER DE SENA SILVA (EXECUTADO)

ESTER DE SENA SILVA 00179931130 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000539-43.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

EXECUTADO: ESTER DE SENA SILVA 00179931130, ESTER DE SENA 

SILVA Vistos. A parte exequente requer a penhora de um veículo em 

nome da parte executado e, como se verifica, o bem indicado se encontra 

gravado de alienação fiduciária. É cediço que a garantia real por alienação 

fiduciária transfere o objeto da garantia do patrimônio do devedor 

fiduciante para o patrimônio do credor fiduciário, ainda que 

temporariamente, enquanto não quitado o contrato principal. Assim, o 

veículo não pertence ao patrimônio do devedor, mas sim ao patrimônio do 

credor fiduciário. Enquanto não quitado o contrato principal ou perdurar o 

registro do gravame, o devedor fiduciante possui tão somente direitos 

pessoais sobre os veículos financiados, proporcionais ao número de 

parcelas quitadas. Assim, cabível a penhora sobre direitos do veículo 

especificado. Para assegurar a constrição, determino a restrição no 

sistema RENAJUD quanto à transferência do veículo. Intime-se a parte 

exequente a juntar aos autos informações a respeito do agente financeiro, 

bem como indicar o local onde o bem pode ser encontrado a fim de 

possibilitar a expedição de mandado de penhora e avaliação, no prazo de 

dez dias, sob pena de cancelamento da restrição. Prestadas as 

informações, expeça-se mandado de penhora, devendo o bem ser 

depositado em mãos da parte executada. Realizada a constrição, 

avalie-se e de tudo intime-se a parte executada. Atendida a determinação 

supra, oficie-se ao credor fiduciante para que informe quantas parcelas 

foram pagas pelo devedor e o respectivo saldo devedor, pois se trata de 

credor privilegiado sobre o bem indicado. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001059-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001059-66.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: RICARDO MARQUES DE ABREU 

EXECUTADO: ESTADO MATO GROSSO Vistos. Nos termos do art. 910, do 

NCPC, determino a citação da Fazenda Pública para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, opor embargos. Não apresentados embargos, ao 
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Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para cálculo de liquidação do débito, conforme determina o Provimento nº. 

11/2017-CM. Deverão ser encaminhados os documentos elencados no art. 

3º, § 1º do aludido Provimento, por malote digital/e-mail. Após o retorno 

dos autos, com o aporte do cálculo de liquidação realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se 

RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com 

os documentos descritos no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010587-10.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LIZANE HERMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KELY ARANDO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010587-10.2015.8.11.0010. EXEQUENTE: ENI LIZANE HERMANN - ME 

EXECUTADO: JESSICA KELY ARANDO ALVES Vistos. Defiro o 

desarquivamento, por ora, tão somente para extração de documentos pela 

parte exequente e expedição da competente certidão de crédito. Contudo, 

para prosseguimento da execução já extinta com fundamento no art. 53, § 

4º da Lei 9.099/95, entendo essencial a indicação de bens passíveis de 

penhora, pelo que concedo o prazo de quinze dias a parte exequente. 

Decorrido o prazo sem resposta, tornem os autos ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de DIreito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001205-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KAIKI ALLAN SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

NEIDE PEDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001205-10.2018.8.11.0010. REQUERENTE: NEIDE PEDRO DOS SANTOS, 

KAIKI ALLAN SANTOS DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I. De início, verifica-se que a parte autora não apontou à 

causa seu valor correto, já que este, para o caso, deve corresponder à 

soma do conteúdo econômico do(s) pedido(s), até o limite do custeio de 

um ano do respectivo tratamento, segundo inteligência do art. 292, VI e VII, 

do CPC e melhor jurisprudência. Consigne-se que pode o juiz corrigir de 

ofício o valor da causa quando verificar que não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão, na forma do artigo 292, § 3º, do CPC, 

e, vale dizer, não estão incluídos na alçada do Juizado Especial da 

Fazenda Pública os casos em que se pretende o fornecimento de 

medicamento e/ou tratamento cujo custo anual supera o limite de sua 

competência. Assim, nos termos do art. 321, do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para que EMENDE a inicial atribuindo à causa o seu valor correto no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de correção de ofício ou, sendo 

impossível aferição da cifra pelos dados dispostos na ação até então, 

indeferimento de plano da petição inicial. II. Seguindo, em que pese a parte 

postulante sustente o grau de urgência no caso em comento, não é 

possível mensurar a gravidade do quadro clínico ou a real 

imprescindibilidade do tratamento com a medicação pleiteada apenas com 

um receituário médico. Dessa forma, faculto a parte apresentar atestado 

médico informando o grau de urgência e a imprescindibilidade do remédio 

específico, bem como a ineficácia para o tratamento da moléstia com 

fármacos fornecidos pelo SUS, tudo no prazo de 30 (trinta) dias. 

Consigne-se ainda, a necessidade de comprovação da incapacidade 

financeira da parte em arcar com o custo do medicamento prescrito e o 

registro deste na Anvisa, conforme decisão do e. STJ prolatada no dia 

25/04/2018 (Resp n.º 1.657.156-RJ, cadastrado como repetitivo – Tema 

n.º 106), que definiu os critérios para obrigar o Estado ao fornecimento de 

remédios não contemplados na Portaria 2.982/2009 do Ministério da Saúde 

(Programa de Medicamentos Excepcionais). III. Ainda, sem prejuízo das 

determinações retro, sendo o caso, INTIME-SE desde logo a parte 

postulante a comprovar no prazo de 30 (trinta) dias, ter buscado 

administrativamente aqueles medicamentos fornecidos pelo SUS junto à 

farmácia de alto custo, conforme recomendação do enunciado nº. 3 e 13 

da I Jornada de Direito da Saúde: “ENUNCIADO 3 - Recomenda-se ao autor 

da ação, a busca preliminar sobre disponibilidade do atendimento, 

evitando-se a judicialização desnecessária”. Tal medida é imprescindível 

para o ingresso da ação, com o fito de evitar judicialização desnecessária 

e prejuízo a outros usuários da Saúde Pública. IV. Por último, em 

consonância ao que prescreve o Enunciado 18 da I Jornada de Direito da 

Saúde, oficie-se o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso – NAT para emissão de nota de evidência científica, 

remetendo cópia integral do processo via malote digital, devendo o parecer 

informar a eficácia da medida requerida no presente caso, bem como a 

existência/possibilidade de tratamento alternativo fornecido pelo SUS, 

rogando urgência na resposta. V. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação. VI. Atendidas as determinações 

retro, devolvam-me imediatamente os autos conclusos para decisão. VII. 

Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000406-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALANA LARISSA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000406-98.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: ALANA LARISSA FERREIRA Vistos etc, Ante o 

anunciado na petição e considerando que até o presente momento a dívida 

não foi quitada voluntariamente, DEFIRO o pedido de penhora no rosto dos 

autos até o limite da presente execução, nos termos do art. 860 do CPC. 

Seja lavrado o respectivo AUTO DE PENHORA no rosto dos autos 

indicados. SOLICITE-SE a averbação da penhora com destaque naqueles 

autos, a fim de que seja realizada sobre eventual crédito que vier a caber 

à parte executada. Deverá a parte exequente acompanhar referido 

processo. Uma vez aperfeiçoada a penhora, INTIMEM-SE as partes para, 

no prazo de quinze dias, pugnarem o que entenderem de direito. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000707-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE BATISTA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000707-11.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IRACY ROSA OLINO SUARDI - 

ME REQUERIDO: ELENICE BATISTA DE SOUZA Vistos. Indefiro a 

suspensão e arquivamento do feito nos termos requeridos, porque 

contrário aos Princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis. Intime-se 

a parte exequente a se manifestar, em termos de prosseguimento, 

indicando as providências que entender pertinentes no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos. Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000796-68.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA MARIA AGUIAR ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000796-68.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: IRACY ROSA OLINO SUARDI - 

ME EXECUTADO: DIVINA MARIA AGUIAR ALVES Vistos. Indefiro a 

suspensão e arquivamento do feito nos termos requeridos, porque 

contrário aos Princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis. Intime-se 

a parte exequente a se manifestar, em termos de prosseguimento, 

indicando as providências que entender pertinentes no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos. Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000555-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEJAIR BARBOSA DE SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000555-94.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

EXECUTADO: DEJAIR BARBOSA DE SA Vistos, etc. Expeça-se mandado 

de penhora e avaliação do veículo automotor cujas informações foram 

extraídas do sistema “Renajud”, que poderá ser encontrado no endereço 

indicado. Fica desde já a parte exequente nomeada como depositária fiel 

do bem e responsável pelos encargos legais, até determinação ulterior. 

Efetivada a penhora, intime-se a parte executada para, querendo, opor 

embargos no prazo legal. Sem prejuízo, determino a avaliação do bem, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça cumprir as determinações contidas no art. 

872 do CPC. Com a juntada do auto de avaliação, intimem-se as partes 

para que se manifestem da avaliação no prazo de cinco dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001061-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE ANDRADE FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001061-36.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: JESSICA JOYCE RODRIGUES 

DOS SANTOS EXECUTADO: FABIO DE ANDRADE FERREIRA Vistos. 

Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

consoante o disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. 

Atente-se para autuação e distribuição para cumprimento de julgado. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-80.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THATY COMERCIO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO E BIJUTERIAS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000306-80.2016.8.11.0010. REQUERENTE: JOAO ROBSON CUNHA 

REQUERIDO: THATY COMERCIO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO E 

BIJUTERIAS LTDA - ME Vistos. Nos termos do art. 866 do CPC, a penhora 

de faturamento diário de sociedade empresarial constitui medida 

excepcional que somente é admissível, se preenchidos, 

concomitantemente, os seguintes requisitos: a) comprovada a inexistência 

de outros bens passíveis de garantir a execução ou, serem os indicados 

de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a 

apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de 

percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. Essas 

exigências se justificam como meio de preservar a função social da 

empresa, na medida em que a eventual constrição sobre o faturamento 

pode representar risco ao capital de giro da empresa, de modo a 

comprometer as suas atividades, e ao cumprimento das obrigações 

trabalhistas e tributárias da sociedade. No caso em tela, até o momento 

somente foi efetivada uma tentativa de penhora "on line" via Bacenjud, e a 

pesquisa de veículos automotores via Renajud. Diante desse quadro, 

penso que ainda não estão preenchidos os pressupostos necessários a 

autorizar tal medida excepcional, tendo em vista que a parte a exequente 

não demonstrou, por meio de diligências que estão a seu cargo, a 

inexistência de outros bens capazes de garantir a execução, tais como 

imóveis, móveis em geral e etc. O mesmo entendimento, inclusive, se 

adequa ao pleito para penhora de mercadorias e estoque da empresa, já 

que a execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso a parte 

executada. Segundo entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, a 

regra geral é a penhorabilidade dos bens da pessoa jurídica, impondo-se, 

todavia, a aplicação excepcional do art. 833, V, do CPC, nos casos em 

que os bens revelem-se indispensáveis à continuidade das atividades de 

microempresa ou de empresa de pequeno porta. Nesse sentido, o 

seguinte precedente: ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. BENS ÚTEIS OU NECESSÁRIOS. 

IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VI, DO CPC. 1. A decisão ora agravada 

foi proferida em consonância com o entendimento já pacificado nesta 

Corte, de que “o art. 649, VI, do CPC só se aplica às pessoas jurídicas 

constituídas como empresas de pequeno porte ou micro-empresa ou, 

ainda, firma individual, na qual os sócios trabalham pessoalmente” (REsp 

891.703/RS, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ de 27/8/2007). (...) 

4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 

968.980/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

16/05/2013, DJe 24/06/2013)’ Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido ID. 

13384136. Intime-se a parte exequente a se manifestar, em termos de 

prosseguimento, indicando as providências que entender pertinentes e 

atualizando o valor do débito, tudo no prazo de 15 (quinze) dias. 

Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis 

ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências 

sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do 

executado. (Resp. 1.284.587 – SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-83.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000116-83.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOAO ROBSON CUNHA 

COMERCIO - ME REQUERIDO: JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO Vistos, 
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etc. Expeça-se mandado de penhora e avaliação do veículo automotor 

cujas informações foram extraídas do sistema “Renajud”, que poderá ser 

encontrado no endereço indicado. Fica desde já a parte exequente 

nomeada como depositária fiel do bem e responsável pelos encargos 

legais, até determinação ulterior. Efetivada a penhora, intime-se a parte 

executada para, querendo, opor embargos no prazo legal. Sem prejuízo, 

determino a avaliação do bem, devendo o Sr. Oficial de Justiça cumprir as 

determinações contidas no art. 872 do CPC. Com a juntada do auto de 

avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem da avaliação no 

prazo de cinco dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-19.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THENNER HENRIQUE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DOURADO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000172-19.2017.8.11.0010. REQUERENTE: THENNER HENRIQUE RIBEIRO 

REQUERIDO: ROSANE DOURADO DOS SANTOS Vistos. A parte 

exequente requer a penhora de um veículo em nome da parte executado 

e, como se verifica, o bem indicado se encontra gravado de alienação 

fiduciária. É cediço que a garantia real por alienação fiduciária transfere o 

objeto da garantia do patrimônio do devedor fiduciante para o patrimônio 

do credor fiduciário, ainda que temporariamente, enquanto não quitado o 

contrato principal. Assim, o veículo não pertence ao patrimônio do 

devedor, mas sim ao patrimônio do credor fiduciário. Enquanto não quitado 

o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor 

fiduciante possui tão somente direitos pessoais sobre os veículos 

financiados, proporcionais ao número de parcelas quitadas. Assim, 

cabível a penhora sobre direitos do veículo especificado. Intime-se a parte 

exequente a juntar aos autos informações a respeito do agente financeiro, 

bem como indicar o local onde o bem pode ser encontrado a fim de 

possibilitar a expedição de mandado de penhora e avaliação, no prazo de 

dez dias, sob pena de cancelamento da restrição. Prestadas as 

informações, expeça-se mandado de penhora, devendo o bem ser 

depositado em mãos da parte executada. Realizada a constrição, 

avalie-se e de tudo intime-se a parte executada. Atendida a determinação 

supra, oficie-se ao credor fiduciante para que informe quantas parcelas 

foram pagas pelo devedor e o respectivo saldo devedor, pois se trata de 

credor privilegiado sobre o bem indicado. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001194-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001194-78.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LARISSA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Atento ao poder geral de cautela, 

DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência por 

documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC, ou, conforme o caso, ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, 

IV do mesmo Código. Assevera-se que a determinação não contraria a 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (destaque 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA MARIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do 

deópsito de id n. 13487465.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do 

depósito de id n. 13487614.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-14.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILQUER SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do 

depósito de id n. 13487751.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010693-11.2011.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEI CONCEICAO DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010693-11.2011.8.11.0010. EXEQUENTE: CHIRLEI CONCEICAO DA SILVA 

- ME EXECUTADO: LEANDRA RODRIGUES DA SILVA Vistos. Sendo 

hipótese de deferimento do pedido da parte para requisição de informação 

sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à Receita Federal, nos termos do 

art. 476 da C.N.G.C., procedi com a pesquisa via sistema INFOJUD. Com 

efeito, restou infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos que 

seguem. Intime-se a parte exequente a se manifestar sobre o resultado 

das pesquisas, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias. No 

silêncio, conclusos para extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-67.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DA COSTA FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000906-67.2017.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: ALESSANDRA DA COSTA FARIAS JACIARA, 23 

de maio de 2018. Vistos. 1. DEFIRO o pedido de penhora on line nas 

contas do promovido e na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC, art. 

11 da Lei 6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio 

on-line tomando por base o CPF/CNPJ da parte requerida. 2. Ainda, ante a 

criação do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio, à base de dados do Renavam, de ordens judiciais de restrições de 

veículos de pessoas condenadas em ações judiciais, se tornou 

desnecessário o envio de ofícios ao Detran. 3. Assim, caso a penhora 

pelo sistema Bacenjud resulte infrutífera, desde já determino que se 

proceda consulta e a efetivação de restrição por meio do sistema 

RENAJUD, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e 

CNGC-MT, até o limite do crédito exequendo. 4. Indefiro o pedido de 

expedição de ofício à Receita Federal. 5. À contadoria para atualização do 

débito. Após, imediatamente conclusos para as diligências. 6. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-69.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE FERNANDES CAVALCANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000880-69.2017.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: LUCIENE FERNANDES CAVALCANTE JACIARA, 

23 de maio de 2018. Vistos. 1. DEFIRO o pedido de penhora on line nas 

contas do promovido e na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC, art. 

11 da Lei 6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio 

on-line tomando por base o CPF/CNPJ da parte requerida. 2. Ainda, ante a 

criação do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio, à base de dados do Renavam, de ordens judiciais de restrições de 

veículos de pessoas condenadas em ações judiciais, se tornou 

desnecessário o envio de ofícios ao Detran. 3. Assim, caso a penhora 

pelo sistema Bacenjud resulte infrutífera, desde já determino que se 

proceda consulta e a efetivação de restrição por meio do sistema 

RENAJUD, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e 

CNGC-MT, até o limite do crédito exequendo. 4. Indefiro o pedido de 

expedição de ofício à Receita Federal. 5. À contadoria para atualização do 

débito. Após, imediatamente conclusos para as diligências. 6. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-72.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY BENITES KOYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILEIDE ALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000604-72.2016.8.11.0010. REQUERENTE: SIRLEY BENITES KOYAMA 

REQUERIDO: ROSILEIDE ALVES DO NASCIMENTO JACIARA, 23 de maio de 

2018. Vistos. 1. DEFIRO o pedido de penhora on line nas contas do 

promovido e na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC, art. 11 da Lei 

6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte requerida. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio, à base de dados do Renavam, de ordens judiciais de restrições de 
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veículos de pessoas condenadas em ações judiciais, se tornou 

desnecessário o envio de ofícios ao Detran. 3. Assim, caso a penhora 

pelo sistema Bacenjud resulte infrutífera, desde já determino que se 

proceda consulta e a efetivação de restrição por meio do sistema 

RENAJUD, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e 

CNGC-MT, até o limite do crédito exequendo. 4. Indefiro o pedido de 

expedição de ofício à Receita Federal. 5. À contadoria para atualização do 

débito. Após, imediatamente conclusos para as diligências. 6. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000924-88.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MOISES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000924-88.2017.8.11.0010. REQUERENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

REQUERIDO: SANDRA MOISES DA SILVA JACIARA, 23 de maio de 2018. 

Vistos. 1. DEFIRO o pedido de penhora on line nas contas do promovido e 

na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e 

Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line tomando por base 

o CPF/CNPJ da parte requerida. 2. Ainda, ante a criação do Renajud, 

sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento 

Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e envio, à base 

de dados do Renavam, de ordens judiciais de restrições de veículos de 

pessoas condenadas em ações judiciais, se tornou desnecessário o envio 

de ofícios ao Detran. 3. Assim, caso a penhora pelo sistema Bacenjud 

resulte infrutífera, desde já determino que se proceda consulta e a 

efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, conforme 

regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT, até o limite 

do crédito exequendo. 4. Indefiro o pedido de expedição de ofício à 

Receita Federal. 5. À contadoria para atualização do débito. Após, 

imediatamente conclusos para as diligências. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010004-25.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010004-25.2015.8.11.0010. EXEQUENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

LTDA EXECUTADO: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS JACIARA, 23 de maio 

de 2018. Vistos. 1. DEFIRO o pedido de penhora on line nas contas do 

promovido e na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC, art. 11 da Lei 

6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte requerida. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio, à base de dados do Renavam, de ordens judiciais de restrições de 

veículos de pessoas condenadas em ações judiciais, se tornou 

desnecessário o envio de ofícios ao Detran. 3. Assim, caso a penhora 

pelo sistema Bacenjud resulte infrutífera, desde já determino que se 

proceda consulta e a efetivação de restrição por meio do sistema 

RENAJUD, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e 

CNGC-MT, até o limite do crédito exequendo. 4. Indefiro o pedido de 

expedição de ofício à Receita Federal. 5. À contadoria para atualização do 

débito. Após, imediatamente conclusos para as diligências. 6. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000556-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BARBOSA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000556-79.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

EXECUTADO: EDSON BARBOSA LIMA JACIARA, 23 de maio de 2018. 

Vistos. 1. DEFIRO o pedido de penhora on line nas contas do promovido e 

na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e 

Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line tomando por base 

o CPF/CNPJ da parte requerida. 2. Ainda, ante a criação do Renajud, 

sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento 

Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e envio, à base 

de dados do Renavam, de ordens judiciais de restrições de veículos de 

pessoas condenadas em ações judiciais, se tornou desnecessário o envio 

de ofícios ao Detran. 3. Assim, caso a penhora pelo sistema Bacenjud 

resulte infrutífera, desde já determino que se proceda consulta e a 

efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, conforme 

regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT, até o limite 

do crédito exequendo. 4. Indefiro o pedido de expedição de ofício à 

Receita Federal. 5. À contadoria para atualização do débito. Após, 

imediatamente conclusos para as diligências. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-88.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WIANNEY TEXEIRA GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT0010084A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000008-88.2016.8.11.0010. REQUERENTE: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REQUERIDO: WIANNEY TEXEIRA 

GONCALVES JACIARA, 23 de maio de 2018. Vistos. 1. DEFIRO o pedido 

de penhora on line nas contas do promovido e na forma estabelecida pelo 

art. 854 do NCPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ 

proceda-se ao bloqueio on-line tomando por base o CPF/CNPJ da parte 

requerida. 2. Ainda, ante a criação do Renajud, sistema on-line de 

restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito 

(Denatran) e que permite consultas e envio, à base de dados do Renavam, 

de ordens judiciais de restrições de veículos de pessoas condenadas em 

ações judiciais, se tornou desnecessário o envio de ofícios ao Detran. 3. 

Assim, caso a penhora pelo sistema Bacenjud resulte infrutífera, desde já 

determino que se proceda consulta e a efetivação de restrição por meio 

do sistema RENAJUD, conforme regulamentação do Conselho Nacional de 

Justiça e CNGC-MT, até o limite do crédito exequendo. 4. Indefiro o pedido 

de expedição de ofício à Receita Federal. 5. À contadoria para atualização 

do débito. Após, imediatamente conclusos para as diligências. 6. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000887-61.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA FRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000887-61.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: VANDERLEIA FRANCO JACIARA, 23 de maio de 

2018. Vistos. 1. DEFIRO o pedido de penhora on line nas contas do 

promovido e na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC, art. 11 da Lei 

6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte requerida. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio, à base de dados do Renavam, de ordens judiciais de restrições de 

veículos de pessoas condenadas em ações judiciais, se tornou 

desnecessário o envio de ofícios ao Detran. 3. Assim, caso a penhora 

pelo sistema Bacenjud resulte infrutífera, desde já determino que se 

proceda consulta e a efetivação de restrição por meio do sistema 

RENAJUD, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e 

CNGC-MT, até o limite do crédito exequendo. 4. Indefiro o pedido de 

expedição de ofício à Receita Federal. 5. À contadoria para atualização do 

débito. Após, imediatamente conclusos para as diligências. 6. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001183-83.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FORTUNATO DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO ROMANO TUFO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001183-83.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ADAO FORTUNATO DA SILVA 

- EPP EXECUTADO: ANGELO ROMANO TUFO JACIARA, 23 de maio de 

2018. Vistos. 1. DEFIRO o pedido de penhora on line nas contas do 

promovido e na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC, art. 11 da Lei 

6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte requerida. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio, à base de dados do Renavam, de ordens judiciais de restrições de 

veículos de pessoas condenadas em ações judiciais, se tornou 

desnecessário o envio de ofícios ao Detran. 3. Assim, caso a penhora 

pelo sistema Bacenjud resulte infrutífera, desde já determino que se 

proceda consulta e a efetivação de restrição por meio do sistema 

RENAJUD, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e 

CNGC-MT, até o limite do crédito exequendo. 4. Indefiro o pedido de 

expedição de ofício à Receita Federal. 5. À contadoria para atualização do 

débito. Após, imediatamente conclusos para as diligências. 6. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-03.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE HONORIO DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000725-03.2016.8.11.0010. REQUERENTE: ROQUE HONORIO DE SALES 

REQUERIDO: MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 Vistos. 1. 

Considerando que no caso de firma individual, empresa e empresário se 

confundem, não há óbice para que os bens da pessoa física respondam 

por dívidas pessoais da empresa ou necessidade para instauração do 

incidente de descaracterização da personalidade jurídica. 2. DEFIRO o 

pedido de penhora on line nas contas do promovido e na forma 

estabelecida pelo art. 854 do NCPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 

04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line tomando por base o 

CPF/CNPJ da parte requerida. 3. Ainda, ante a criação do Renajud, sistema 

on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de 

Trânsito (Denatran) e que permite consultas e envio, à base de dados do 

Renavam, de ordens judiciais de restrições de veículos de pessoas 

condenadas em ações judiciais, se tornou desnecessário o envio de 

ofícios ao Detran. 4. Assim, caso a penhora pelo sistema Bacenjud resulte 

infrutífera, desde já determino que se proceda consulta e a efetivação de 

restrição por meio do sistema RENAJUD, conforme regulamentação do 

Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT, até o limite do crédito 

exequendo. 5. À contadoria para atualização do débito. Após, conclusos 

para as diligências. 6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000395-69.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RHONAN COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Patrícia Gomes Araújo OAB - GO26309 (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000395-69.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: RHONAN COSTA EXECUTADO: 

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO DO BRASIL S/A Vistos. 1. DEFIRO o 

pedido de penhora on line nas contas da parte promovida e na forma 

estabelecida pelo art. 854 do NCPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 

04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line tomando por base o 

CPF/CNPJ da parte requerida. 2. Ainda, ante a criação do Renajud, sistema 

on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de 

Trânsito (Denatran) e que permite consultas e envio, à base de dados do 

Renavam, de ordens judiciais de restrições de veículos de pessoas 

condenadas em ações judiciais, se tornou desnecessário o envio de 

ofícios ao Detran. 3. Assim, caso a penhora pelo sistema Bacenjud resulte 

infrutífera, desde já determino que se proceda consulta e a efetivação de 

restrição por meio do sistema RENAJUD, conforme regulamentação do 

Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT, até o limite do crédito 

exequendo. 4. À contadoria para atualização do débito. Após, conclusos 

para as diligências. 5. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-25.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MARTINS PASSOS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010144-25.2016.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: SIMONE MARTINS PASSOS Vistos. 1. A 

impenhorabilidade assegurada pela lei n. 8.009/90 sobre os bens que 

guarnecem (provém do necessário) a residência do devedor não abrange 

todo e qualquer móvel encontrado, posto que o escopo da lei não é 

ampará-lo de meios legais para se furtar à responsabilização pelos seus 

débitos, mas garantir-lhe, e à sua família, o mínimo necessário a uma 

sobrevivência digna, obstando a privação de utensílios indispensáveis ao 

lar. Sobre o ponto, oportuna a exegese do Enunciado n.º 14 do FONAJE e 

art. 833, inciso II (parte final), do CPC, que excetua da impenhorabilidade, 

dentre aqueles bens móveis que guarnecem a residência do executado, 

“os de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns 

correspondentes a um médio padrão de vida”. E sobre quais bens são 

essenciais a habitabilidade e quais são “supérfluos”, entendo que, 

principalmente, aqueles em duplicidade (encontrados mais de um da 

mesma espécie) estão sujeitos à penhora, já que esta não traria maiores 

prejuízos à moradia que manteria um dos bens semelhantes com mesma 

função. Ademais, a princípio, bens com razoável valor e/ou destinados à 

decoração, esporte, lazer, entre outros, também podem ser penhorados, a 

exemplo de obras artísticas, instrumentos musicais - salvo se utilizados 

como meio de subsistência -, bem como eletrodomésticos como “smart 

tv’s” e seus respectivos painéis de parede para fixação do televisor, 

“home theater”, aparelho de som - exceto se caracterizarem único meio de 

entretenimento/comunicação da residência –, bicicletas, aparador de 

grama, etc.. Quanto ao caso específico de microcomputadores e 

aparelhos celulares, contudo, diante de sua essencialidade na vida 

moderna e, em muitos casos, direta ligação com a privacidade e intimidade 

do possuidor, entendo serem acobertados pela impenhorabilidade. 2. 

Diante do exposto, DEFIRO a tentativa de penhora de bens que guarnecem 

o domicílio da parte executada. 3. Expeça-se o competente mandado. 

Deverá o Oficial de Justiça proceder à PENHORA DE BENS, que deverá 

incidir preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, 

observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC, e a 

sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos, 

intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC). 

4. Consigne-se que a penhora deverá recair exclusivamente sobre bens 

de elevado valor ou, que por sua duplicidade na residência ou função, 

ultrapasse a necessidade comum correspondente a um médio padrão de 

vida, conforme a prudente avaliação do Oficial de Justiça. 5. Havendo 

interesse, evidente o risco de deterioração e dissipação dos bens 

penhorados, fica autorizada a remoção, nomeando-se a parte exequente 

como depositária fiel, descrevendo-se o estado de uso e conservação. 

Caso contrário, o próprio possuidor será nomeado como depositário, 

independente de qualquer outra formalidade. 6. Após a lavratura do termo 

ou do auto de penhora, deverá ser certificado o interesse da parte 

executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação entre 

as partes. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme determina o 

art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, 

oportunidade em que a parte executada poderá se opor à penhora. 7. 

Restando sem êxito a diligência, DEFIRO, caso requerido, o pleito para 

intimação da parte executada a fim de que indique bens passíveis de 

penhora, caso existam, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de 

multa por descumprimento, nos termos do art. 774, parágrafo único do 

CPC. 8. Não havendo resposta, manifeste-se a parte exequente, em 

termos de prosseguimento, indicando as providências que entender 

pertinentes. 9. Em caso de inércia por prazo superior a 30 (trinta) dias, 

tornem os autos conclusos para extinção. 10. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010335-07.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME (REQUERENTE)

JOSIMAR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI SILVA DE CAMPOS PAVONI OAB - MS9547 (ADVOGADO)

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO SCHUSTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

BRUNO SILVA NAVEGA OAB - RJ0118948A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010335-07.2015.8.11.0010. REQUERENTE: COMPANHIA MUTUAL DE 

SEGUROS, JOSIMAR ALVES DE SOUZA, TRANSPORTADORA BORTOLLI 

LTDA - ME REQUERIDO: ALBERTO SCHUSTER Vistos etc, Os embargos de 

declaração opostos pela parte executada devem ser acolhidos, em vista 

da evidente omissão na decisão pela qual foi julgada a impugnação aos 

pedidos de cumprimento de sentença, sem, contudo, análise do item “2” da 

peça, qual seja, “DA CONDENAÇÃO ÚNICA – HONORÁRIOS EM 

PROPORÇÕES IGUAIS PARA AMBOS EXEQUENTES”. Pois bem, ficou 

estabelecido no título executivo: “9. Condeno o Recorrente ALBERTO 

SCHUSTER ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez 

pontos percentuais) sobre o valor da causa”. Restou expresso, portanto, 

que a condenação do executado ao pagamento de honorários 

advocatícios foi fixada em dez por cento sobre o valor da causa. Logo, 

sendo o valor da causa R$ 27.660,64 (vinte e sete mil seiscentos e 

sessenta reais e sessenta e quatro centavos), o correspondente devido a 

título de honorários será, obviamente, R$ 2.766,06 (dois mil reais 

setecentos e sessenta e seis reais e seis centavos), ignorada incidência 

de juros e correção (art. 85, § 16, do CPC). Nesse passo, havendo 

pluralidade de vencedores e não constatando do dispositivo sentencial 

que a verba honorária será devida para cada demandado, os honorários 

fixados no título devem ser repartidos pro rata. Isto posto, ACOLHO os 

presente embargos de declaração, reformando em parte a decisão 

objurgada e dar parcial provimento a impugnação aos pleitos de 

cumprimento de julgado. A verba de sucumbência deverá ser cálculada 

sobre o valor dado à causa. Diante da pluralidade de vencedores com 

advogados distintos, o valor da condenação a título de honorários deverá 

ser dividido proporcionalmente entre eles. Intimem-se a fim de que se 

manifestem, em termos de prosseguimento. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000565-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MALPELI JUNIOR (EXECUTADO)

LUCEMAR FRANZOI MALPELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000565-41.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

EXECUTADO: WILSON MALPELI JUNIOR, LUCEMAR FRANZOI MALPELI 

Vistos, etc. Defiro o pleito id. 13255075. Expeça-se mandado de penhora e 

avaliação do veículo automotor cujas informações foram extraídas do 

sistema “Renajud”, que poderá ser encontrado no endereço indicado. Fica 

desde já a parte exequente nomeada como depositária fiel do bem e 

responsável pelos encargos legais, até determinação ulterior. Após a 

lavratura do termo ou do auto de penhora, deverá ser certificado o 

interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação entre as partes. Sendo o caso, designe-se a audiência, 

conforme determina o art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado 

n.º 71 do FONAJE, oportunidade em que a parte executada poderá se 

opor à penhora. Sem prejuízo, determino a avaliação do bem, devendo o 

Sr. Oficial de Justiça cumprir as determinações contidas no art. 872 do 

CPC. Com a juntada do auto de avaliação, intimem-se as partes para que 

se manifestem da avaliação no prazo de cinco dias. Na oportunidade, junto 

as informações disponíveis no Renajud sobre os veículos registrados em 
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nome dos executados, conforme requerido. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001071-17.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE MOURA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS THOMAZ RODRIGUES OAB - MT17096/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001071-17.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE DE MOURA MARQUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Recebo o recurso 

no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. 

Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o 

decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma 

Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000215-19.2018.8.11.0010. REQUERENTE: REGINA MARIA DE PAULA 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-95.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA MARTINS LEAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000305-95.2016.8.11.0010. REQUERENTE: JOAO ROBSON CUNHA 

REQUERIDO: TATIANA MARTINS LEAL Vistos. Sendo hipótese de 

deferimento do pedido da parte para requisição de informação sobre a 

renda ou bens do(a) devedor(a) à Receita Federal, nos termos do art. 476 

da C.N.G.C., procedi com a pesquisa via sistema INFOJUD. Deve a 

escrivania se atentar para o cumprimento do art. 477 da C.N.G.C, que 

preconiza: “As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência (...).” As 

informações provenientes das pesquisas pelos sistemas deverão ficar 

disponíveis no Cartório Judicial, podendo ser consultadas pelo 

interessado, não podendo ser disponibilizado fora da secretaria em razão 

do sigilo. Intime-se a parte exequente a se manifestar sobre o resultado 

das pesquisas, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias. No 

silêncio, conclusos para extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010724-31.2011.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEDRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSBRASIL - TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010724-31.2011.8.11.0010. EXEQUENTE: MANOEL PEDRO DA SILVA 

EXECUTADO: TRANSBRASIL - TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA 

Vistos. Sendo hipótese de deferimento do pedido da parte para requisição 

de informação sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à Receita Federal, 

nos termos do art. 476 da C.N.G.C., procedi com a pesquisa via sistema 

INFOJUD. Deve a escrivania se atentar para o cumprimento do art. 477 da 

C.N.G.C, que preconiza: “As secretarias farão arquivos reservados, em 

pasta própria, física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das 

informações econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu 

conteúdo ao interessado e certificando no processo essa ocorrência 

(...).” As informações provenientes das pesquisas pelos sistemas 

deverão ficar disponíveis no Cartório Judicial, podendo ser consultadas 

pelo interessado, não podendo ser disponibilizado fora da secretaria em 

razão do sigilo. Intime-se a parte exequente a se manifestar sobre o 

resultado das pesquisas, requerendo o que de direito no prazo de quinze 

dias. No silêncio, conclusos para extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000056-47.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CORADINI MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZAIDE MARIA CAPELARI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT0001792S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000056-47.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE CARLOS CORADINI 

MARTINS EXECUTADO: EZAIDE MARIA CAPELARI Vistos. Sendo hipótese 

de deferimento do pedido da parte para requisição de informação sobre a 

renda ou bens do(a) devedor(a) à Receita Federal, nos termos do art. 476 

da C.N.G.C., procedi com a pesquisa via sistema INFOJUD. Deve a 

escrivania se atentar para o cumprimento do art. 477 da C.N.G.C, que 

preconiza: “As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência (...).” As 

informações provenientes das pesquisas pelos sistemas deverão ficar 

disponíveis no Cartório Judicial, podendo ser consultadas pelo 

interessado, não podendo ser disponibilizado fora da secretaria em razão 

do sigilo. Intime-se a parte exequente a se manifestar sobre o resultado 

das pesquisas, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias. No 

silêncio, conclusos para extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000119-38.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SHEYLA FERREIRA FELISDORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT0010084A (ADVOGADO)

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000119-38.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: SHEYLA FERREIRA FELISDORO 

EXECUTADO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos. 1. DEFIRO o pedido de 

penhora on line nas contas do promovido e na forma estabelecida pelo art. 

854 do NCPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ 

proceda-se ao bloqueio on-line tomando por base o CPF/CNPJ da parte 

requerida. 2. Ainda, ante a criação do Renajud, sistema on-line de 

restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito 

(Denatran) e que permite consultas e envio, à base de dados do Renavam, 

de ordens judiciais de restrições de veículos de pessoas condenadas em 

ações judiciais, se tornou desnecessário o envio de ofícios ao Detran. 3. 

Assim, caso a penhora pelo sistema Bacenjud resulte infrutífera, desde já 

determino que se proceda consulta e a efetivação de restrição por meio 

do sistema RENAJUD, conforme regulamentação do Conselho Nacional de 

Justiça e CNGC-MT, até o limite do crédito exequendo. 4. À contadoria 

para atualização do débito. Após, conclusos para as diligências. 5. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-25.2011.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEI CONCEICAO DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010026-25.2011.8.11.0010. REQUERENTE: CHIRLEI CONCEICAO DA 

SILVA - ME REQUERIDO: LUIZ CARLOS SOARES Vistos etc, Revogo a 

decisão retro. Ante o anunciado na petição – id. 12102923 e considerando 

que até o presente momento a dívida não foi quitada voluntariamente, 

DEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos até o limite da presente 

execução, nos termos do art. 860 do CPC. Seja lavrado o respectivo 

AUTO DE PENHORA no rosto dos autos indicados. OFICIE-SE ao 

respectivo Juízo, SOLICITANDO a averbação da penhora com destaque, a 

fim de que seja realizada sobre eventual crédito que vier a caber à parte 

executada. Deverá a parte exequente acompanhar referido processo. 

Uma vez aperfeiçoada a penhora, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 

quinze dias, pugnarem o que entenderem de direito. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000867-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000867-36.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FRANCISCO CARLOS 

MARIANO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. 1. Por enquanto, cite-se 

a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação 

do “perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. De acordo com a orientação 

emanada do e. STJ, aliás, “a abstenção da inscrição/manutenção em 

cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida, se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada, conforme o 

prudente arbítrio do juiz” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 – RS – Rel. 

Ministra Nancy Andrighi – DJ: 10/03/2009). No caso dos autos, entretanto, 

toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000748-12.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO SOUZA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000748-12.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: AGUINALDO SOUZA DE 

ARAUJO EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I. Considerando 

que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC, 

autorizando que a parte reclamante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos, mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial. II. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. III. Dê-se 

baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. IV. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. V. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-18.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TULLYO REGIS DAVID DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000336-18.2016.8.11.0010. REQUERENTE: TULLYO REGIS DAVID DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. I. Considerando que 

a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO 

com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Dê-se baixa em 

eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. III. Atente-se para 

adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. IV. 

Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDECI MARIA VIEIRA CAVALCANTE MOURA CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000685-84.2017.8.11.0010. REQUERENTE: CLEUDECI MARIA VIEIRA 

CAVALCANTE MOURA CHAGAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. I. Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 

924 do CPC, autorizando que a parte reclamante proceda ao levantamento 

dos valores vinculados aos autos, mediante a expedição do competente 

Alvará Judicial. II. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. III. Dê-se 

baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. IV. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. V. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010645-86.2010.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAQUEU DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010645-86.2010.8.11.0010. REQUERENTE: VERAO MODAS COM 

ROUPAS FEITAS LTDA - EPP REQUERIDO: ISAQUEU DE OLIVEIRA DOS 

SANTOS Vistos. Dispensado relatório, art. 38 da Lei 9.099/95. Há questão 

de ordem pública a ser levantada de ofício, consistente na prescrição da 

pretensão executória. Intimada a se manifestar sobre o ponto, nos moldes 

dos art. 9º e 10, ambos do CPC, a parte exequente se manteve silente. 

Como se observa, cuida-se de cumprimento de sentença fundamentado 

em acordo realizado entre as partes na data de 27 de outubro de 2009, 

com a última parcela de pagamento firmada para 20 de julho de 2010. Por 

outro lado, constata-se que o presente pedido foi ajuizado em 21 de 

fevereiro de 2018. Com efeito, não comprovou a parte exequente ter 

empreendido medidas hábeis a interromper o prazo prescricional e nada 

nos autos denota tal circunstância. Aliás, permite-se ao beneficiário de 

título sem força executiva valer-se de ação de conhecimento para 

cobrança, submetida ao rito comum ou ao procedimento monitório, as 

quais, contudo, também devem respeitar o prazo prescricional, 

transcorrido também salvo melhor juízo (cinco anos para o caso). De todo 

modo, no caso dos autos, encerrado o processo de conhecimento ou 

descumprido o acordo, o exequente quedou-se inerte por mais de três 

anos, sem dar início ao feito executório. Deste modo, a sua pretensão 

referente à execução prescreveu. Conforme pacificado pelo e. STJ, 

transação devidamente homologada em juízo equipara-se ao julgamento de 

mérito da lide e tem valor de sentença, de fato, configurando título 

executivo judicial. Outrossim, o entendimento do Pretório Excelso 

enunciado na Súmula 150/STF diz prescrever a execução de sentença no 

mesmo prazo da prescrição da ação originária. Porém, o prazo para 

execução do título que fundamentou a ação originária no presente caso é 

de três anos, mas o presente cumprimento de julgado foi promovido 

passado mais de sete anos. Motivos pelos quais reconheço a prescrição 

da pretensão executória e declaro inexigível o título apresentado. Diante 

do exposto, ante a ausência de documento indispensável à propositura da 

ação executiva, indefiro a petição inicial com fulcro no parágrafo único do 

art. 321 c.c 320, ambos do CPC, e, em consequência, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO nos termos do art. 924, I, do mesmo Código. Sem condenação 

em custas. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquive-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000863-33.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALVES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUIMIBARRA INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000863-33.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: AGUINALDO ALVES DO 

NASCIMENTO & CIA LTDA - ME EXECUTADO: QUIMIBARRA INDUSTRIA DE 

PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos. I. Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 

924 do CPC, autorizando que a parte reclamante proceda ao levantamento 

dos valores vinculados aos autos, mediante a expedição do competente 

Alvará Judicial. II. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. III. Dê-se 

baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. IV. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. V. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-59.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000719-59.2017.8.11.0010. REQUERENTE: LORIVAL GOMES FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõe o inc. II do art. 924 do CPC, autorizando que a parte reclamante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. II. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. III. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. IV. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. V. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000053-24.2018.8.11.0010. REQUERENTE: TIAGO SILVA ALMEIDA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC, autorizando que a parte 

reclamante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial. II. O alvará será 

expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. III. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. IV. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. V. 

Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-24.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS GALVAO MACHADO OAB - MT0018167A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000495-24.2017.8.11.0010. REQUERENTE: DAVID DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC, autorizando que a parte 

reclamante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial. II. O alvará será 

expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. III. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. IV. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. V. 

Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010430-37.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMPORIO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINETE MARTINS NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010430-37.2015.8.11.0010. REQUERENTE: EMPORIO CALCADOS E 

ACESSORIOS LTDA - ME REQUERIDO: VALDINETE MARTINS NOGUEIRA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO 

o acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Dê-se baixa na penhora e restrição 

via Renajud sobre o veículo da parte reclamada. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARA DE MELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000341-69.2018.8.11.0010. REQUERENTE: AMARA DE MELO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. AMARA DE MELO DA 

SILVA ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO BRADESCARD 

S.A. Em síntese, alegou que desconhece o débito com a parte promovida 

que ensejou na negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Ao final, postulou a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação na ID 12784260. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final arguiu litigância 

de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 12876259 e 

impugnação à contestação foi apresentada na ID 12799160. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 
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que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Cívil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de 

R$ 1.018,48, torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove 

a origem do seu suposto crédito. Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que não foi juntado aos autos nenhum 

documento comprobatório de constituição de débito pela parte 

promovente. Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a 

cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 

12107251), em regra, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade objetiva, como também na modidade subjetiva (dano 

in re ipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 

1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) 

(STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) 

Vale destacar que a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano (Súmula 385 do STJ). Todavia, por meio da ID 

12107251, não obstante existir negativações anteriores, estas 

encontram-se sub judice, assim não tem o condão da presunção de que a 

parte promovente é um devedor contumaz. Por essas razões, não incide 

no presente caso o teor da Súmula 385 do STJ, havendo dano moral 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outros restritivos anteriores (ID 12107251) e estes estejam 

em discussão judicial, não afasta o dano moral, é inegável que influenciam 

na fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Portanto, sopesando estes 

critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$ 3.000,00. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza 

com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para; a) declarar a inexistência do débito de R$ 1.018,48 (hum mil e 

dezoito reais e quarenta e oito centavos); b) condenar a parte promovida 

pagar à parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver 

ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) indeferir a litigância de má-fé. 

Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000308-79.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IGOR PINTO REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registra-se, que, no sistema dos Juizados Especiais, 

o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais, 

ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 
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entidades de proteção ao crédito, pois desconhece o débito com a parte 

promovida. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação, é decorrente de contrato firmado com o requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. A 

parte promovida carreou aos autos o Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços – SMP Contrato de Permanência por Benefício (ID 12833603) com 

assinatura semelhante com as rubricadas na Cédula de Identidade (RG) e 

procuração ad judicia, que ensejou a negativação. A parte reclamante não 

impugnou e não acostou documentos que pudessem ratificar as 

alegações de inexistência de contrato com a reclamada. Observa-se que 

as assinaturas exaradas no documento pessoal e procuração são 

suficientes para constatar a semelhança, assim não havendo 

necessidade de provas mais complexas. Assim, ante as circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada, 

permite-se um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos 

fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que 

meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito 

indenizatório. No caso, a parte autora agiu de má-fé, ao ingressar com 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização por 

danos morais. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, 

julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial e indefere-se o pedido 

de desistência da ação. Na forma da fundamentação supra, condena-se a 

parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 8,0% (oito por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, 

conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen 

A d r i a n e  S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74925 Nr: 3633-60.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adori Machado Bittencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

autora para declarar rescindido o contrato entre a parte requerente e a 

requerida, bem como a devida DEVOLUÇÃO DAS 08 (oito) parcelas pagas 

no importe de R$ 1.192,00 (um mil cento e noventa e dois reais) conforme 

comprovada nos autos, com juros de 1% a. m. desde a citação e correção 

monetária pelo INPC desde a data do desembolso.Assim, extingo o 

presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Eventuais custas pela parte requerida e, 

havendo inadimplência, proceda-se conforme determinado na 

CNGC/MT.Condeno os requeridos ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º do 

CPC).Com o trânsito em julgado, caso os devedores não efetuem o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá sobre o valor da 

condenação, multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, 

caput, do Código de Processo Civil e, a requerimento do credor e 

observado o disposto no artigo 798, inciso I, “b”, do mesmo codex, 

expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.Após o trânsito em julgado 

e nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas legais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100798 Nr: 7131-96.2017.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romário Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIR-INCORP. NEGOCIOS IMOBIL. E 

INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Pereira Fagundes - 

OAB:13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, da juntada de informações. Ref:27.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38801 Nr: 2825-31.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 Intimar o patrono da parte requerida acerca da Juntada de Carta 

Precatória de folhas 324/327, para requerer o que de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87117 Nr: 285-63.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Neves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Beneficencia Juína Ltda, Roldon 

Alfedo Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor da juntadas da petições do réu.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35323 Nr: 2885-38.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSA, Solange Oliveira da Silva Américo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurélio Carnaúba Amércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA THAISE DE SIQUEIRA 

COSTA MENDES - OAB:8350

 Vistos, etc.

Considerando o petitório às fls. 142/142-v, e que o feito trata de alimentos, 

DEFIRO a inclusão do nome da parte executada no cadastro de 

inadimplentes, com supedâneo no artigo 782, § 3º, do NCPC.

Contudo, deverá a parte exequente dirigir-se até a Secretaria desta Vara 

e retirar com a Sra. Gestora a Certidão de Crédito Judicial para Protesto, 

ficando sob inteira responsabilidade do exequente, após a expedição 

desta Certidão para Protesto /Negativação, realizar os procedimentos 

necessários junto ao Cartório de Protestos deste Município, devendo 

comprovar posteriormente nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.

Outrossim, determino que a Gerência da Caixa Econômica Federal seja 
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notificada, através do e-mail ag3666@caixa.gov.br, a fim de que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sejam realizadas buscas de eventual saldo de FGTS 

existente em conta do referido banco, em nome do executado Aurélio 

Carnaúba Américo.

Indefiro, por hora, o disposto no item “3” da petição de fls. 142/142-v.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35323 Nr: 2885-38.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSA, Solange Oliveira da Silva Américo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurélio Carnaúba Amércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA THAISE DE SIQUEIRA 

COSTA MENDES - OAB:8350

 Vistos, etc.

Considerando o petitório retro, DETERMINO que proceda-se com a 

expedição de ofício ao CIRETRAN, bem como ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta urbe, para que efetuem busca de bens em nome do 

executado.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72305 Nr: 2357-91.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Antonio de Araujo-ME, Dirceu Antonio de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Lino Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que requeira o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84120 Nr: 4184-06.2016.811.0018

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Intimar o patrono das partes para que requeiram o que de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98742 Nr: 6038-98.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rene Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Municipal de Juara-Elidia Maschietto 

Santillo, Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da juntada de carta precatória de 

ref: 47, para que requeira o que entender de direto, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67794 Nr: 191-86.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Luiz Zampar Netto, Luciane Zampar Imbriani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:11.259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299951-SP, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A, Ozana 

baptista Gusmão - OAB:3127-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUARA-MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 191-86.2015.811.0018 – Código 67794

Espécie: Ação Ordinária Com Pedido de Antecipação de Tutela

Requerente: José Luiz Zampar

 Requerente: Luciane Zampar Imbriani

Advogado: Adriano Herrera Bertone Gussi

Advogado: Fernando Mateus dos Santos

Requerido: Centrais Elétricas Matogrossenses S.A - CEMAT

Data e horário: Terça-Feira, 10 de abril de 2018, às 15h45min

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência constatou-se a ausência das partes, tendo em vista o 

acordo extrajudicial de fls. 402/407.

DELIBERAÇÃO

 Vistos etc. Homologo o acordo (fls. 402/407) para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, III, 

alínea “b” do CPC. Eventuais custas pela parte requerida e honorários 

advocatícios na forma pactuada. Cancelo a audiência em virtude do 

acordo supramencionado. Intimem-se as partes para que querendo se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Na hipótese de quedarem-se 

inertes certifique-se e arquive-se com as cautelas legais. Cumpra-se. 

Nada mais havendo a consignar, por nós, Fernanda Noya Junglaus e 

Dayane Zuffo, assistentes de gabinete III, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5511 Nr: 889-83.2001.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN, para devolução dos autos nº 

889-83.2001.811.0018, Protocolo 5511, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5512 Nr: 890-68.2001.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN, para devolução dos autos nº 

890-68.2001.811.0018, Protocolo 5512, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93530 Nr: 3453-73.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Filho e Cia Ltda - ME, Jeverson Souza 

Oliveira, Jose Vitorino de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para que requeira o que entender de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99058 Nr: 6202-63.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A - Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Mandala Ltda-EPP, Douglas 

Martin Paes de Barros, Diego Martin Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar o recolhimento de diligência 

do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89000 Nr: 1146-49.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).Oficie-se ao Banco do Brasil S/A requisitando 

informações quanto ao cadastro da requerente junto ao PASEP e os 

valores pagos à requerente à partir de 12/07/2010.Intimem-se.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000102-41.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

J LISBOA DA HORA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1000102-41.2018.8.11.0018; Valor causa: R$ 17.229,45; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ABATIMENTO Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: J LISBOA DA HORA - EPP Parte Ré: RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para que 

caso queira apresente impugnação à contestação apresentada, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. JUARA , 4 de junho de 2018. Atenciosamente, SUELI 

APARECIDA MILESKI Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE JUARA E 

INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - 

CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000159-59.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA MARIA DA SILVA PELEGRINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE JUARA (RÉU)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000159-59.2018.8.11.0018 Parte Autora: AUTOR: ILDA 

MARIA DA SILVA PELEGRINO Parte Ré: RÉU: ADVOCACIA GERAL DA 

UNIAO, MUNICIPIO DE JUARA, ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO 

Trata-se de “ação ordinária de obrigação de fazer, c/c pedido de urgência 

de natureza antecipada” ajuizada por ILDA MARIA DA SILVA PELEGRINO 

em face da UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE 

JUARA-MT, qualificados nos autos. Relata a autora que necessita ser 

submetida ao procedimento chamado de “atrisseptoplastia percutânea (CID 

10: Q 21.1)”. Aduz que o procedimento não é contemplado pelo SUS, 

requerendo tutela de urgência para determinar que os requeridos internem 

imediatamente a autora em uma unidade cirúrgica devidamente aparelhada, 

dispondo de unidade de tratamento intensivo – UTI, em hospital público ou 

particular conveniado ou não ao sus, que possa suportar a gravidade 

inerente ao quadro clínico da paciente/autora. Juntou documentos. 

Decisão em ID 12844598 determinando a comprovação da regulação da 

requerente perante o Município. A parte requerente juntou declaração do 

Hospital São Lucas Ltda atestando que ela é portadora de doença 

cardíaca. Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. 

Direto ao ponto, a parte requerente incluiu no polo passivo da demanda a 

União Federal, o que afasta a competência deste juízo para processar o 

feito, conforme artigo 109, I da Constituição Federal, in verbis: “Art. 109. 

Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a 

União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas 

na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 

falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 

Justiça do Trabalho;” Neste sentido é a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por dano moral - Portador de câncer de próstata - Realização 

de cirurgia de prostatectomia radical laparoscópica com intenção curativa 

- Polo passivo integrado pelo Fundo de Saúde do Exército (Fusex) - 

Interesse manifesto da União - Competência da Justiça Federal (art. 109 

da Constituição Federal) - Decisão reformada - Remessa à Justiça Federal 

- Agravo de Instrumento provido. (Agravo de Instrumento nº 

2001112-77.2017.8.26.0000, 4ª Câmara de Direito Público do TJSP, Rel. 

Ana Liarte. j. 10.04.2017). FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, reconheço a 

incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o presente 

pedido. Remetam-se os autos ao Juízo Federal de Juína. Após, 

proceda-se a devidas baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às Providências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 86781 Nr: 116-76.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:MT0017762A

 Certifico e dou fé, que os presentes autos foram recebidos pelo CEJUSC 

– Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 
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Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 162159/2018, e designado 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 13/06/2018, às 16hs00min. 

Certifico ainda que, com fundamento no enunciado nº 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 102319 Nr: 7917-43.2017.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Haroldo Hatanaka, Paula Rieko Taniuchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Elizeu Gomes dos Santos - repres. 

Por Zenir Gomes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono a parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

ref. 22, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73325 Nr: 2805-64.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Sartori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Américo Abegg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Intimar Patronos das partes para juntada de alegaçãoes finais, conforme 

determinado pelo MM. Juiz (ref. 104)).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 94519 Nr: 3965-56.2017.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

carta precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107249 Nr: 1750-73.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Otavio Savoine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): General Motors do Brasil Ltda, BRESSAN, 

LAMONATTO & CIA LTDA, Banco GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297608

 Intimar Patrono da parte autora para que caso queira, apresente 

impugnação à contestação juntada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 709187 Nr: 4033-40.2016.811.0018

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmiro Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Iris Moreto Cavichioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:13218, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 Intimar Patrono da parte autora para providencias necessárias quanto a 

juntada de ref. 54

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65719 Nr: 2829-29.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Almeida Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN JACKS LINO 

GASPAROTTO - OAB:6349/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que informe se o porte obrigatório 

correto foi entregue à requerente, conforme determinado pelo MM. Juiz, 

(ref. 54).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79312 Nr: 1686-34.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franscielle Maria de Souza - 

OAB:20471-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116, Evandro Cesar Alexandre dos Santos 

- OAB:5699

 Intimar Patronos da parte requerida para que especifique as provas que 

pretende produzir, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74265 Nr: 3304-48.2015.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diorges Mariano Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mendanha Construtora Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Intimar Patrono da parte autora para que caso queira apresente 

contrarrazões ao recurso juntado pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103497 Nr: 8512-42.2017.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enel Green Power Fazenda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Nunes de Oliveira - 

OAB:46.413-RJ, Catarina de Lima e Silva Borzino - OAB:134.228-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles de Souza Rodrigues 

- OAB:9874-B/MT

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

impugnação aos embargos nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69960 Nr: 1258-86.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Emerson Durval dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pires Rocha - OAB:13.067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE CAROLINE 

BRUSTOLIN - OAB:19378A, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Intimação da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

impugnação aos embargos noa autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 80634 Nr: 2235-44.2016.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:MT0017762A

 Intimar patrono da parte ré para conhecimento da nomeação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90192 Nr: 1755-32.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Buono

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para efetuar pagamento de diligênica aos 

autos. Tendo em vista o pedido de desentramento de mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 10089 Nr: 22-71.1993.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Sirena, Valentim Sirena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Afonso de Albuquerque, Mauro 

Afonso de Albuquerque, Elvira de Affonso e Albuquerque, Rodolfo Von 

Ihering de Azevedo, Miguel Arcanjo Spada, Daisy da Cruz Gouveia Spada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Ribeiro Martins 

- OAB:MT0004112, Anderson Flavio de Godoi - OAB:MT0005010O, 

Elvira Afonso de Alburquerque - OAB:48.151 SP, Fernando jacob 

Filho - OAB:45.526 SP, Joaquim Jair Ximenes Aguiar - OAB:1.121 DF, 

Luiz Olavo de Macedo Costa - OAB:SP0029291, Rui Affonso de 

Albuquerque - OAB:SP0049748, Zaide Arbid - OAB:MT0001822O

 Intimar os patronos das partes da nova data para início dos trabalhos 

periciais, sendo: 05/07/2018, às 8h, local Fórum de Juara, conforme 

informações fl.1073/1076.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65718 Nr: 2828-44.2014.811.0018

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Layza Kennia Garcia Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aleixo & Aleixo Ltda Me - Aquariu's Boutique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DUPIM DIAS - 

OAB:14074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Intimar o patrono da parte autora para requerer o que de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104562 Nr: 316-49.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

contestação nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010093-29.2012.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA DOS SANTOS DO SACRAMENTO (EXECUTADO)

AGROPECUARIA JUARA LTDA - ME (EXECUTADO)

AMASSES LEANDRO BEUTLER (EXECUTADO)

 

8010093-29.2012.8.11.0018 EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: AMASSES LEANDRO BEUTLER, AGROPECUARIA 

JUARA LTDA - ME, DALVA DOS SANTOS DO SACRAMENTO SENTENÇA 

Ausente o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Acostou-se 

petição da parte exequente (ID: 13343241) informando que o executado 

pagou a quantia buscada nesta demanda, pugnando pela extinção do 

feito. É o breve relatório. Decido. Considerando a informação de que a 

parte executada quitou o débito, a extinção do processo é medida que se 

impõe. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo por sentença EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, procedendo a baixa de eventuais restrições judiciais. 

Desconstitua-se eventuais penhoras em contas bancárias do executado. 

Após, arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-33.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MARQUES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000163-33.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: WILSON MARQUES DO AMARAL REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA (EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) Vistos etc., Dispensado o 

relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração (evento n. 14851100) encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do NCPC, caberão 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. No caso, reconheço a omissão 

apontada, qual seja, de que não foi apreciado o pedido de aplicação da 

multa prevista no art. 38 da Res. 414/2010 ANEEL; cuja fundamentação 

abaixo passa a integrar os fundamentos da sentença prolatada nestes 

autos: Como o promovente demonstrou que executou por conta própria a 

obra para fornecimento de energia elétrica para sua propriedade rural, e 

recebeu da promovida parte do valor gasto a título de restituição, é devida 

não somente a diferença de valores aqui pleiteada, como também a multa 

prevista no art. 38 da Res. 414/2010 ANEEL, já que ultrapassado o prazo 

para tanto, previsto no art. 37, §2º da mesma norma. Portanto, o 
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percentual da multa deve incidir sobre o valor aqui cobrado de restituição 

remanescente (R$ 5.481,19). Assim, no dispositivo da sentença, a 

condenação ao pagamento da multa deve ser procedida da seguinte 

forma: “CONDENAR a promovida, ainda, ao pagamento da multa prevista 

no art. 38 da Res. 414/2010 ANEEL, incidente sobre o valor da 

condenação principal (R$ 5.481,19), com juros de mora de 1% ao mês, a 

contar da data da restituição de parte do valor da obra”. Diante do 

exposto, ACOLHO os presentes Embargos de declaração, com vistas a 

sanar a omissão apontada, nos termos acima. No mais, permanece a 

sentença, tal como lançada. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença 

de embargos de declaração à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-93.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1000008-93.2018.8.11.0018 REQUERENTE: KARINE DE GOIS 

CONRADI REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO DESPACHO A parte promovente interpôs recurso inominado, com 

pedido de justiça gratuita, todavia, em análise dos autos, não há 

evidências de que a parte promovente seja financeiramente 

hipossuficiente. Por isso, intime-a para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresente a declaração do imposto de renda ou qualquer outro documento 

idôneo que possa comprovar sua hipossuficiência financeira, sob pena de 

indeferimento da justiça gratuita. Decorrido o prazo, renove-se a 

conclusão. Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito 

-

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-78.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR CYRINO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PAIM LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000203-78.2018.8.11.0018 REQUERENTE: IGOR CYRINO DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PAIM LTDA - ME 

DECISÃO Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Preenchidos os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Da detida análise da 

exposição fática, verifico que o autor merece o deferimento da medida 

liminar. Explico. Trilhando o entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do 

FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, considero 

que “São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados 

Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da 

sentença para uma fase do processo anterior àquela em que normalmente 

tais efeitos seriam produzidos – sentença -, cujos requisitos, em regra, 

imprescindíveis à concessão da medida almejada são o requerimento, 

probabilidade do direito, que levam à verossimilhança do alegado, e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante, 

faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão 

da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese ou 

quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da 

proporcionalidade e afastando o risco mais grave. A verossimilhança está 

configurada pelo fato do requerente ter quitado todas as despesas com a 

primeira habilitação e a empresa requerida não ter liberado seu RENACH 

perante o Detran para que pudesse concluir o procedimento para a 

primeira habilitação, fechando suas portas e não prestando qualquer 

informações ao promovente, bem como o periculum in mora, uma vez que 

os resultados negativos que podem advir da não liberação do RENACH no 

Detran, será a perda do direito de concluir o procedimento, ainda que 

pendente a oitiva da parte adversa e eventual instrução. Subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela, pela suficiência das provas apresentadas até o momento – 

verossimilhança das alegações (extrato Renach, boletim de ocorrência e 

recibos de pagamentos) – e, consequentemente, resultados negativos que 

podem advir da não liberação do procedimento junto ao Detran, ainda que 

pendente a oitiva da parte adversa e eventual instrução. Ausência de 

perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo - art. 

300, § 3º do NCPC, e até por ocasião do julgamento final do mérito, poderá 

perfeitamente ser revogada a decisão, tornando a anotação a produzir 

seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo ao credor. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA para determinar que a reclamada 

devolva o procedimento administrativo ou libere junto ao Detran o 

procedimento da primeira habilitação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). EXPEÇA-SE ofício a requerida e ao DETRAN-MT 

solicitando o cumprimento da presente decisão. Já designada AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO, intime as partes com a ADVERTÊNCIA a parte 

requerente de que o processo será extinto e esta parte condenada nas 

despesas e custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Cite-se a parte 

requerida a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95, bem 

como os intimem para participarem da audiência conciliatória, com a 

ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo PESSOALMENTE, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os 

efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem 

como será proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, 

em Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa conciliatória, os 

requeridos tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentarem suas contestações. Apresentada a defesa, a parte autora 

tem o mesmo prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. Após, 

concluso para deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-93.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CANDIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELICIO HIROCAZU IKENO OAB - MT0003470A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação redesignada para 24/07/2018 09:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-71.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS JEFFERSON HEITMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZILENE DE FATIMA NUNES ALVORADO - ME (REQUERIDO)

OTHILIA ALZITA PEREIRA DA SILVA MOLINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM OAB - MT0004717A 

(ADVOGADO)

ROBSON DUPIM DIAS OAB - MT0014074A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010053-71.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: DOUGLAS JEFFERSON HEITMANN REQUERIDO: OTHILIA 

ALZITA PEREIRA DA SILVA MOLINA, LUZILENE DE FATIMA NUNES 

ALVORADO - ME PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos 

autos, verifico que o processo encontra-se apto para julgamento 
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antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas 

existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa dilação 

probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c pedido de cancelamento de protesto, em 

que, analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a hipótese é de procedência da demanda. A 

requerida Othilia Alzita Molina arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, a 

qual passo a apreciar. Cinge-se a controvérsia acerca da existência ou 

não, de dívida consubstanciada em um título de crédito (duplicata 

mercantil) levado a protesto; o que, a princípio, limita-se apenas à relação 

entre credor e devedor. Dessa forma, afasta-se qualquer alegação ou 

responsabilidade a recair em face do tabelião que lavrou o protesto, já que 

esse ato não cria nenhuma relação com o devedor, mas apenas publiciza 

e demonstra que uma obrigação contida em um título não foi cumprida, 

caracterizando a inadimplência. Ademais, no caso do protesto, cabe ao 

tabelião providenciar o ato conforme previsto em lei, verificando a 

existência dos requisitos formais do título apresentado, conforme art. 9º 

da Lei 9.492/97. Como no caso dos autos, se trata de duplicata mercantil 

por indicação, remete-se também, à regra do art. 8º par. único, da Lei 

9.492/97. Dessa forma, questões como no presente caso, que é a 

existência ou não do negócio subjacente que deu causa à emissão da 

duplicata questionada não são examinadas pelo tabelião, tampouco o 

obriga a solicitar a respectiva fatura a qual se originou, cabendo somente 

materializar os dados fornecidos pelo apresentante do título, e sob sua 

responsabilidade. A apresentação da totalidade dos documentos nestes 

casos, somente é imprescindível na hipótese de ajuizamento de execução 

do título, conforme entendimento jurisprudencial, o que não é o caso. 

Portanto, em havendo erro, equívoco ou não sendo verídicas tais 

informações, é o apresentante quem responde pelos prejuízos e danos 

experimentados por quem foi apontado a protesto, e não o tabelião. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TABELIÃO. 

DUPLICATAS. PROTESTOS SOLICITADOS POR INDICAÇÃO DO 

APRESENTANTE. INFORMAÇÃO DO NOME DA EMPRESA CREDORA SEM 

O CNPJ. EMPRESA HOMÔNIMA QUE VEIO A SER DEMANDADA 

JUDICIALMENTE PELO SUPOSTO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE DO 

APRESENTANTE DO TÍTULO E NÃO DO TABELIÃO. O art. 8º, parágrafo 

único, da Lei n.º 9.492 /97, dispõe que a responsabilidade por eventuais 

erros nos dados referentes ao título ou documento apontado é do 

apresentante e não do titular da serventia (tabelião). APELAÇÃO 

PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70052052453, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 

10/04/2013) Somente a inobservância da regularidade formal do título é 

que poderia ensejar, em tese, eventual responsabilidade do tabelião, o que 

não se vislumbra, eis que o promovente alega inexistência do negócio 

subjacente à duplicata, o que não compete àquele analisar. Ante o 

exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade arguida pela promovida Othilia 

Alzita Pereira da Silva Molina, e em face desta julgo extinto o feito sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do NCPC. Exclua-se 

o nome da segunda promovida do pólo passivo desta ação. Passo ao 

mérito. Alega o promovente que não teve qualquer relação comercial com 

a promovida. Esta por sua vez, em defesa, aponta que houve, alegando 

que o mesmo fez compras em seu estabelecimento, pagando com 

cheques emitidos por terceiro. Como as compras teriam sido de valor 

menor que as cártulas, aduz que emitiu “vales” em favor do promovente, 

os quais teria repassado a funcionários seus, que posteriormente fizeram 

compras utilizando esses “vales”. Como os cheques não foram 

descontados por ausência de fundos e por motivo de sustação, afirma 

que emitiu as duplicatas com as relações de compras feitas com os 

“vales”, levando-as a protesto. Porém, observo que não assiste razão às 

promovidas em seus argumentos. Isto porque não se vislumbra qualquer 

relação entre as duplicatas emitidas e as relações de compras de 

mercadorias anexadas com a defesa. Nestas, inexiste qualquer dado 

indicativo acerca do promovente, ou sua assinatura, ou mesmo que tenha 

de fato recebido as mercadorias relacionadas nessas listas, havendo 

portanto, controvérsia a respeito. Em contrapartida, nas duplicatas também 

não há qualquer dado ou menção referentes àquelas relações de 

mercadorias. Por isso, considere-se que as duplicatas protestadas não 

foram emitidas em conformidade com o que dispõe a Lei 5.474/68, 

mormente seu art. 2º, eis que não demonstrada a efetiva existência do 

negócio subjacente a que deu causa a emissão do título. Ademais, não há 

elementos indicando que o promovente ou terceiros por este indicados, 

receberam as mercadorias relacionadas nas notas trazidas pela 

promovida. Em tese, somente os “vales” que teriam sido passados ao 

autor, e utilizados posteriormente por terceiros para compras das 

mercadorias relacionadas nos anexos, poderiam demonstrar o alegado 

pelas promovidas, qual seja, o liame entre as listas de compras (notas 

fiscais/faturas) e as duplicatas; e consequentemente comprovar o 

recebimento das mercadorias por parte daquele. Contudo, tais 

documentos não foram juntados com a defesa. Mesmo a prova 

testemunhal não supre a ausência de comprovação dessa relação entre o 

título e sua causa. Em se tratando de título de crédito eminentemente 

causal (decorrente de uma transação mercantil ou prestação de serviço), 

e que portanto, demandam precipuamente prova documental, quando muito 

a prova oral somente se presta a complementar esta. Há nos autos, os 

cheques contendo os dados do promovente no verso, únicos documentos 

apresentados pela promovida que àquele referem-se. No entanto, como os 

“vales” que dela teriam se originado não foram trazidos aos autos, não há 

como relacionar as cártulas às notas de mercadorias, e estas, às 

duplicatas delas extraídas. A prova testemunhal não supre com 

veemência essa ausência documental. Inviável portanto, a produção de 

prova oral neste caso. Anoto por fim que, apesar da empresa promovida 

alegar prejuízo com o evento, nada impede que este seja suprido ou 

amenizado com a cobrança extrajudicial ou judicial, dos cheques 

presentes nos autos, em face da emitente, o que ainda é perfeitamente 

admissível e possível. Por fim, quanto ao pedido contraposto formulado 

pela promovida, consistente na condenação do autor ao pagamento de 

indenização por danos morais, tenho que improcede, por consequência 

lógica dos fundamentos acima expostos. Já quanto ao pedido de 

condenação por litigância de má-fé, tenho que improcede, já que a relação 

comercial alegada não foi suficientemente demonstrada, pairando 

controvérsia a respeito. Ante o exposto, JULGO procedentes os pedidos 

formulados na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência dos débitos 

imputados ao promovente pela promovida nas duplicatas protestadas em 

11 e 12/05/2016, nos valores de R$ 2.875,00 e 2.730,00; e por 

consequência, declarar a nulidade de tais títulos e determinar o 

cancelamento dos protestos, confirmando-se a liminar ora concedida, o 

que faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deverá o 4º Serviço Notarial de Cuiabá 

proceder ao consequente e imediato cancelamento dos protestos n. 17305 

e 17589 em nome do promovente, mediante intimação desta decisão. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000139-05.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

THAMAR CRISTINA SANTOS BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000139-05.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: THAMAR CRISTINA SANTOS BEZERRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 
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de Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em que 

a parte reclamante sustenta que solicitou religação de energia em imóvel 

que alugou; no entanto, alega que a promovida afirmou não ser possível 

por conta de débitos pretéritos na unidade consumidora do local, dívida 

essa que a autora argumenta ser de terceiros. Pleiteia a religação e 

indenização de ordem extrapatrimonial pelos fatos. Em síntese, são a 

causa de pedir e pedidos do promovente. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

procedência parcial da demanda. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece competir ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Nestes termos, a parte autora alega que a requerida se nega a 

restabelecer o fornecimento de energia no imóvel que locou porque há 

dividas em aberto na respectiva unidade consumidora, ao passo que a 

promovida em sua defesa alega que não houve restabelecimento por falta 

de comprovação da propriedade ou posse do imóvel; e não porque 

haveria débitos pendentes, já que nada menciona a respeito disso na peça 

contestatória. Sendo assim, se de acordo com a promovida, falta apenas a 

comprovação de proprietário ou possuidor do imóvel cuja unidade 

consumidora se pretenda religar, basta somente providenciar tal 

desiderato para que a energia seja restabelecida; não podendo 

condicionar esse ato ao pagamento de débito pretérito, que segundo a 

parte autora, seria de terceiros. Dessa forma, cabe à empresa requerida, 

caso queira, cobrar essa dívida pelos meios disponíveis para tanto. E 

como a parte promovente apresentou nos autos, contrato de locação do 

imóvel da unidade consumidora n. 518222, o pedido de obrigação de fazer 

procede, ressalvada a necessidade da apresentação de outros 

documentos também necessários à comprovação de proprietário ou 

possuidor, conforme legislação setorial. Quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, não assiste razão à parte autora. Em ambos os motivos 

alegados por cada parte pelo não-restabelecimento de energia no imóvel 

locado, não é possível verificar se houve algum fato ou ocorrência que 

tenha causado transtornos à promovente suficientes a abalar sua honra 

ou estado psicológico e ser indenizado por isso. Se a negativa de 

religação foi por falta de comprovação de posse ou propriedade do imóvel, 

a pendência deu-se por omissão da parte autora, não podendo concluir 

por isso, que tenha sofrido qualquer dano de ordem moral. Mas se a 

negativa foi pela existência de pendências, não se pode concluir por si só 

que tenha havido algum dano, eis que a parte autora não indicou 

precisamente algum fato ou motivo que tenha causado danos intensos à 

sua personalidade pela impossibilidade de utilizar o imóvel locado, e assim, 

ensejar reparos. Por fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, 

§1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser 

aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos 

enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o 

princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema 

dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou 

na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de 

CONDENAR a Reclamada na obrigação de fazer consistente em 

restabelecer o fornecimento de energia na unidade consumidora n. 

5182222, situada na Rua Sorocaba, 90-W, nesta cidade, imóvel este 

locado pela parte autora, ressalvada a necessidade de outros 

documentos a comprovar a posse deste, se previstos nas normas 

setoriais. E por consequência, o faço com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 109282 Nr: 2670-47.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Alves, Tiago Alves Mota, 

Nadir Mota, Lindomar Cardoso da Silva, Taciani Alves Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3911, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:14341-E, Marcelo Rubens Betarello Setolin - OAB:18930/MT, 

REGISSON JOSE DE CASTRO - OAB:6214

 Intimação do advogado do réu Lindomar, para informar a Comarca em que 

reside a testemunha Valdeires Rodrigues da Cruz.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 101097 Nr: 7330-21.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Isavam Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Deyvid Neves Delbom - OAB:17788, Toni Fernandes 

Sanches - OAB:19529

 Vistos etc,Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em desfavor de José Isavam Oliveira Silva, por ter 

praticado, em tese, os crimes previstos nos artigos 310 do CTB e 243 do 

ECA. [...]. Dessa forma, designo o dia 14 de setembro de 2018, às 

16h00min, para realização da audiência de instrução e 

julgamento.Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas. Caso as 

testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória 

para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - 

Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado).Ciência 

ao Ministério Público.Intime-se a defesa do réu.Às providências.Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103527 Nr: 8533-18.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Cesar Martins de Souza, Marcelo 

George Silva Carolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 Vistos etc,

Recebo os recursos de apelação de refs. 106 e 110, interpostos pela 

defesa e pelo Ministério Público nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 

597 do Código de Processo Penal).

Intime-se a defesa para apresentar razões no prazo de 8 (oito) dias.

Intime-se, após, o Ministério Público para apresentar suas contrarrazões, 

no prazo de oito dias (CPP art. 600).

 Quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público, observa-se que 

foram apresentadas as razões recursais. Assim, intime-se a defesa para 

apresentar suas contrarrazões.

Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, no prazo de cinco dias (art. 601, caput, do CPP).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 109927 Nr: 2956-25.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevir De Nardi Segatti Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Vistos etc,Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em 

desfavor de Valdevir de Nardi Segatti Júnior, dando-o como incurso nas 

sanções dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 12 da Lei 

nº 10.826/2003. A denúncia foi recebida no dia 23 de abril de 2018 (ref. 

4), oportunidade que foi determinada a citação do denunciado para 

apresentar resposta à acusação. O denunciado foi citado (ref. 13), e em 

seguida apresentou resposta à acusação cingindo-se a discordar da 

denúncia, deixando para comprovar suas alegações durante a instrução 

criminal. É o relato. Fundamento.Decido.Dispõe o artigo 397 do Código de 

Processo Penal que o juiz pode absolver sumariamente o réu quando 

constatado que os elementos trazidos configuram cabalmente a existência 

de causas de exclusão da ilicitude do fato, da culpabilidade (exceto 

inimputabilidade[...], porquanto esta deve ser entendida como a exigência 

de um lastro mínimo de provas para a deflagração de uma ação penal, ou 

seja, o mínimo de convencimento possível sobre a materialidade e autoria 

do delito.Ademais, a defesa sequer suscitou a existência de hipóteses de 

absolvição sumária descritas no artigo 397 do CPP.Portanto, não sendo o 

caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30 de julho de 2018, às 16h00min. 

Intimem-se as testemunhas arroladas. Caso as testemunhas residam em 

comarca diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva, intimando-se a 

defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição 

da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da 

audiência no juízo deprecado).Ciência ao Ministério Público.Intime-se a 

defesa do denunciado.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 110977 Nr: 3397-06.2018.811.0018

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Civil de Juara MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cidivaldo do Amaral Pereira, Sidmar Alexandre 

Barroso da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do 

investigado Cidivaldo do Amaral Pereira, porquanto presentes a 

materialidade e os indícios de autoria, assim como a necessidade de 

garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 e ss. do Código de 

Processo Penal.Ciência ao Ministério Público.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64226 Nr: 1578-73.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walisson Sanches Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:174974, Danilo Tenório dos Santos - OAB:23996/O

 Certifico que transcorreu in albis o prazo processual para a defesa 

apresentar seus memoriais, azo que devidamente intimado por DJE, 

consoantes documentos de fls. 163/164.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 30676 Nr: 3282-34.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glauber de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 Certifico que os defensores do reeducando foram devidamente intimados 

por DJE, conforme documento retro, nada dizendo sobre o cálculo de pena 

de fl. 434. Assim, remeto os autos à DOE para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61499 Nr: 4120-98.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 Reiterar a intimação da defesa para apresentar seus memoriais, nos 

termos do despacho de fls. 229 e 230, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55236 Nr: 1435-55.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemilson Moraes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para condenar o réu 

Edemilson Moraes Pereira às penas do art. 306, §1º, inciso I da Lei nº 

9.503/97, bem como EXTINGUIR A PUNIBILIDADE do acusado, quanto ao 

delito previsto no art. 303 c/c art. 291, §1º, inciso I da Lei 9.503/97, nos 

termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal. [...~] Deste modo, torno a 

pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, no regime ABERTO (art. 

33 do Código Penal, §2º, c), e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor de 

1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos. Considerando os 

danos sofridos pela ofendida Francielli, bem como ante a falta de provas 

que possam elevar o valor e ante a situação econômica do réu, que é 

aposentado, fixo como valor mínimo de indenização a ser pago pelo 

condenado o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do 

art. 387, IV do CPP. [...].Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após, arquivem-se com as baixas devidas.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000939-12.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA NOVA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S/C LT 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. O. J. (DEPRECADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000939-12.2017.8.11.0025. DEPRECANTE: TERRA 

NOVA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S/C LT DEPRECADO: 

MARIA ROMILDA DE OLIVEIRA JOAQUIM “Compulsando os autos 

constata-se um sequencia de erros e omissões praticados tanto pela 

secretaria da vara quanto pelas partes, impedindo a realização definitiva e 

efetiva do ato judicial deprecado a mais de ano para esse juízo. Assim 

visando conferir efetividade ao processo determino: 1) Redesignação da 

audiência para o dia 11 de junho de 2018 às 13:30 horas devendo serem 

as partes devidamente intimadas do ato (observando-se que se cuida de 

processo eletrônico sem necessidade de carga dos autos para a 

instituição que atua na defesa dos requeridos, bastando a cientificação no 

próprio sistema eletrônico e pelas vias mais céleres e eficazes de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 394 de 823



comunicação; 2) intime-se imediatamente a Defensoria Pública para que se 

manifeste acerca da não localização das seguintes testemunhas: Luis 

Jenuario Brandão, Sonia Calazans Oliveira e Paulo Albino, salientando que 

em caso de não aportar o rol com endereço atualizado no prazo de até 05 

dias antes do ato, presumir-se-á desistência da prova; 3) proceda a 

secretaria a expedição dos mandados com urgência para intimação das 

testemunhas do réu que não estejam arrolados acima; 4) intime-se de igual 

forma a requerente para indicação do endereço atualizado da testemunha 

Valdir Poleze Knoblack, também no prazo de até 05 dias antes da 

audiência e sob as mesmas penas, salientado que as demais testemunha 

do autor não devem ser intimadas porque se cuida de obrigação da parte 

nos termos do art. 455 do CPC, presumindo-se renunciado o direito de 

prova sobre aquelas que não forem convidadas ou comparecer 

espontaneamente no ato já designado. Cumpra-se com URGÊNCIA”. 

JUÍNA, 29 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000939-12.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA NOVA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S/C LT 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. O. J. (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CORINA PISSATO OAB - MT23905/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000939-12.2017.8.11.0025. DEPRECANTE: TERRA 

NOVA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S/C LT DEPRECADO: 

MARIA ROMILDA DE OLIVEIRA JOAQUIM “Compulsando os autos 

constata-se um sequencia de erros e omissões praticados tanto pela 

secretaria da vara quanto pelas partes, impedindo a realização definitiva e 

efetiva do ato judicial deprecado a mais de ano para esse juízo. Assim 

visando conferir efetividade ao processo determino: 1) Redesignação da 

audiência para o dia 11 de junho de 2018 às 13:30 horas devendo serem 

as partes devidamente intimadas do ato (observando-se que se cuida de 

processo eletrônico sem necessidade de carga dos autos para a 

instituição que atua na defesa dos requeridos, bastando a cientificação no 

próprio sistema eletrônico e pelas vias mais céleres e eficazes de 

comunicação; 2) intime-se imediatamente a Defensoria Pública para que se 

manifeste acerca da não localização das seguintes testemunhas: Luis 

Jenuario Brandão, Sonia Calazans Oliveira e Paulo Albino, salientando que 

em caso de não aportar o rol com endereço atualizado no prazo de até 05 

dias antes do ato, presumir-se-á desistência da prova; 3) proceda a 

secretaria a expedição dos mandados com urgência para intimação das 

testemunhas do réu que não estejam arrolados acima; 4) intime-se de igual 

forma a requerente para indicação do endereço atualizado da testemunha 

Valdir Poleze Knoblack, também no prazo de até 05 dias antes da 

audiência e sob as mesmas penas, salientado que as demais testemunha 

do autor não devem ser intimadas porque se cuida de obrigação da parte 

nos termos do art. 455 do CPC, presumindo-se renunciado o direito de 

prova sobre aquelas que não forem convidadas ou comparecer 

espontaneamente no ato já designado. Cumpra-se com URGÊNCIA”. 

JUÍNA, 29 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000939-12.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA NOVA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S/C LT 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. O. J. (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CORINA PISSATO OAB - MT23905/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000939-12.2017.8.11.0025. DEPRECANTE: TERRA 

NOVA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S/C LT DEPRECADO: 

MARIA ROMILDA DE OLIVEIRA JOAQUIM “Compulsando os autos 

constata-se um sequencia de erros e omissões praticados tanto pela 

secretaria da vara quanto pelas partes, impedindo a realização definitiva e 

efetiva do ato judicial deprecado a mais de ano para esse juízo. Assim 

visando conferir efetividade ao processo determino: 1) Redesignação da 

audiência para o dia 11 de junho de 2018 às 13:30 horas devendo serem 

as partes devidamente intimadas do ato (observando-se que se cuida de 

processo eletrônico sem necessidade de carga dos autos para a 

instituição que atua na defesa dos requeridos, bastando a cientificação no 

próprio sistema eletrônico e pelas vias mais céleres e eficazes de 

comunicação; 2) intime-se imediatamente a Defensoria Pública para que se 

manifeste acerca da não localização das seguintes testemunhas: Luis 

Jenuario Brandão, Sonia Calazans Oliveira e Paulo Albino, salientando que 

em caso de não aportar o rol com endereço atualizado no prazo de até 05 

dias antes do ato, presumir-se-á desistência da prova; 3) proceda a 

secretaria a expedição dos mandados com urgência para intimação das 

testemunhas do réu que não estejam arrolados acima; 4) intime-se de igual 

forma a requerente para indicação do endereço atualizado da testemunha 

Valdir Poleze Knoblack, também no prazo de até 05 dias antes da 

audiência e sob as mesmas penas, salientado que as demais testemunha 

do autor não devem ser intimadas porque se cuida de obrigação da parte 

nos termos do art. 455 do CPC, presumindo-se renunciado o direito de 

prova sobre aquelas que não forem convidadas ou comparecer 

espontaneamente no ato já designado. Cumpra-se com URGÊNCIA”. 

JUÍNA, 29 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000676-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000676-43.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: MARIA NICE DOS SANTOS REQUERIDO: LUCIANA ALVES 

DE OLIVEIRA VISTOS. Cuida-se de ação de curatela especial, com pedido 

de tutela de urgência, formulado por Maria Nice dos Santos, objetivando a 

concessão da curatela de sua filha, Sra. Luciana Alves de Oliveira, com o 

fito de resguardar seus direitos e interesses, alegando ser a curatelada 

portadora de transtorno mental, incapaz de reger, por si só, os atos da 

vida civil, justificando o pedido requestado. Afirma, ainda, a necessidade 

da nomeação como curadora da interditanda, para possibilitar a renovação 

do gozo do beneficio de amparo assistencial ao deficiente. Formalizados 

os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. Decido. O 

pedido inicial se faz possível e merece deferimento. O atestado de ID. 

13367046 evidencia a falta de capacidade da interditanda de reger-se por 

si própria, em decorrencia de deficiência mental, que a torna dependente 

da família para realização dos atos da vida civil. O perigo de dano 

verifica-se nos prejuízos a serem causados pela impossibilidade da 

interditanda de gerir seus negócios, receber seus benefícios, vez que o 

termo de curatela se trata de um documento indispensável exigido pelo 

INSS para continuidade do referido beneficio. Ante o exposto, DEFIRO o 

pedido de tutela antecipada na forma requerida, pelo que nomeio como 

curadora provisória de Luciana Alves de Oliveira, sua genitora Maria Nice 

dos Santos. Lavre-se o competente termo, através do qual a Curadora 

prestará o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Nos 

termos do art. 751, do Código de Processo Civil, designo o dia 12/06/2018 

às 15h:20min, para audiência de interrogatório da Interditanda. Cite-se e 

intime-se a Interditanda para comparecer a audiência designada. 

Notifique-se o Ministério Público. O prazo para impugnação do pedido será 

de 05 (cinco) dias, a contar da audiência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Juína/MT, 28 de 

maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000632-24.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA KOLLING (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000632-24.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE REQUERIDO: INSTITUTO DE 

PESQUISA E ENSINO LTDA - ME CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Intime-se a 

parte exequente para que nos termos do artigo 260 do CPC, complemente 

a missiva juntando aos autos cópia do instrumento de mandato conferido 

pelo requerente ao seu procurador ou, ainda, informe a ausência de 

advogado constituído, no prazo de 05 dias, sob pena de devolução do 

expediente. Após, preenchidos os requisitos do artigo 260 do CPC, 

designo audiência para oitiva da testemunha Juuliana Ribeiro de Oliveira 

Kolling, para o dia 20 de junho de 2018, às 13h:20min. Comunique-se o 

Juízo Deprecante informando-o do ato. Cumpra-se servindo a cópia desta 

decisão como mandado/ofício, no que couber. Após o cabal cumprimento 

do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. Juína/MT, 25 de maio de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000668-66.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. G. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000668-66.2018.8.11.0025 

AUTOR: TATIANE GABRIELA DOS SANTOS RÉU: CLEITON FEITOSA 

GODOY VISTOS. Trata-se de ação declaratória de alienação parental c/c 

modificação de guarda e alimentos, com pedido de busca e apreensão de 

criança proposta por Tatitane Gabriela dos Santos em face de Cleiton 

Feitosa Godoy, em favor da infante Ana Julia dos Santos Godoy. Argui a 

requerente, em síntese, ter pactuado com o requerido os termos da 

guarda e visita da infante Ana Júlia, entretanto, ressalta que o requerido 

estaria a todo custo tentando impedi-la de conviver com a infante, criando 

empecilhos para visitação e proibindo contato até mesmo por ligações 

telefônicas. Relatou, ainda, que a infante estaria sofrendo alienação 

parental por parte do genitor e da avó paterna, os quais a estariam 

desqualificando por meio de ofensas, descrevendo-a para a menor como 

“vagabunda”, bem como estariam se utilizando de castigos físicos para 

coibi-la de conversar com a genitora. Afirmou, por fim, que possui 

estabilidade familiar e financeira para assumir a guarda unilateral de sua 

filha. Instruiu a inicial com os documentos. É breve o relato. Decido. 

Inicialmente, verifico que a autora não trouxe aos autos documentação 

comprobatória da alegada hipossuficiência financeira para isenção das 

custas processuais devidas, mas, ao contrário, apresentou fotos do 

projeto de estúdio de maquiagem que pretende construir, evidenciando 

que a requerente possui renda suficiente para fazer frente as custas 

processuais, sobretudo considerando a previsão legal de parcelamento 

prevista no artigo 98, §6º, do CPC. Portanto, indefiro o pedido de justiça 

gratuita formulado, porém, concedo a requerente o parcelamento das 

custas iniciais em seis prestações contínuas e sucessivas, sendo a 

primeira em até 05 dias da intimação deste decisum, e as demais nos 

meses subsequentes, corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC), 

o que deverá ser realizado nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, devendo a Secretaria Judiciária certificar, de 

imediato, qualquer desobediência ou descumprimento dessa ordem, bem 

como fazer os autos conclusos para extinção. Passada essa premissa, 

para a concessão da tutela provisória de urgência é necessário que 

existam elementos probatórios suficientes nos autos para convencer, de 

plano, o julgador - a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo -, conforme preceitua o “caput” do artigo 300 

do NCPC. E na voz de Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero: "Probabilidade do direito: (...) A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica - que é aguela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória". Quanto ao segundo 

requisito, escrevem que "é preciso ler as expressões perigo de dano e 

risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. 

Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização 

imediata ou futura do direito" (Novo Código de Processo Civil Comentado, 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 312/313). Na hipótese 

versada, a pretensão almejada tem como finalidade alterar a guarda 

outrora estabelecida em comum acordo e a busca e apreensão da infante 

tutelada. Nesse particular, entendo que a medida pretendida merece 

cuidadosa análise, na medida em que a flagrante disputa de guarda quanto 

às crianças de tenra idade enseja a necessidade de avaliação 

psicossocial – com o fito de melhor aferir qual o ambiente mais saudável e 

harmonioso ao seu desenvolvimento. Sobre o assunto desfila o denodado 

Válter Kenji Ishida: “2.3.Manutenção da criança ou adolescente no local 

onde está `bem´ Existe na prática forense, com exceções de casos 

peculiares, a tendência de se manter a criança ou adolescente inicialmente 

com a pessoa que já está cuidando do mesmo. A alteração brusca da 

guarda deve ser evitada para não prejudicar o desenvolvimento do menor. 

Assim se posicionou nossa Corte Maior: `O menor, de regra, deve ser 

mantido onde está, desde que aí se encontre bem. A troca do meio 

ambiente deve ser evitada o quanto possível, para não causar prejuízo 

psíquico à criança.´”(STF, RE 100.200.0, 2ª T.-j. 27-9-83, Rel. Min. Moreira 

Alves, in RT 586/234)”(in Estatuto da Criança e do Adolescente: Doutrina e 

Jurisprudência – 17 ed. rev. ampl. E atual – Salvador:Juspodivm, 2016, p. 

134)(destaquei) A alteração da guarda física e a consequente busca e 

apreensão da infante, é, nesse momento, medida extrema, e cumpre ao 

julgador revestir-se de prudência e cautela, por ser medida drástica e por 

vezes violenta, tendo em vista sempre a garantir o interesse das crianças 

envolvidas, observadas suas necessidades materiais e emocionais, com 

vistas ao seu bem estar. Nesses moldes, em sede de cognição sumária, 

não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento 

do pedido, especialmente porque não há elementos nos autos que 

demonstrem que o menor se encontra em efetiva situação de risco 

permanecendo sob a guarda do genitor, não sendo a alegação unilateral 

da requerente, capaz de comprovar, in limine litis, a ocorrência de 

alienação parental. Nesse sentido, faço emergir o seguinte jugado: 

ALIENAÇÃO PARENTAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUERIMENTO 

LIMINAR DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA EM PROL DO PAI – 

DETERMINAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL PRÉVIO PELO JUIZ – 

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE ATENDIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

– A Lei n.º 12.318/2010, de 26/08/2101, que dispõe sobre a alienação 

parental e altera o art. 236 da Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, define 

tal instituto no art. 2.º e em seu parágrafo único exemplifica casos de 

alienação parental e inclui, entre eles, no inciso IV, o ato de dificultar o 

exercício do direito regulamentado de convivência familiar e, no inciso VI, o 

ato de apresentar falsa denúncia contra genitor ou contra seus familiares, 

para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou 

adolescente. – O pedido liminar de regulamentação de visita com alegação 

de alienação parental deve ser em regra submetido a prévio estudo 

psicossocial, ou até mesmo à oitiva da parte contrária, o que se demonstra 

razoável e comedido, não podendo prevalecer argumentos unilaterais do 

interessado. (Agravo de Instrumento Cv 1.0024.10.279536-6/001, Rel. 

Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade, 1ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 18/10/2011, publicação da súmula em 03/02/2012) Desta 

forma, ausente nos autos elementos seguros a corroborar o direito 

alegado em juízo, temerosa a modificação da guarda e, 

consequentemente, a determinação de busca e apreensão da infante, sem 

prévio estudo psicossocial e oitiva da parte contrária. Ante o exposto, 

indefiro o pedido de tutela de urgência para modificação da guarda e a 

busca e apreensão pleiteada. Por conseguinte, entendo ser necessária a 

tentativa de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, 
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possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses e, principalmente, da infante envolvida. Portanto, promova-se a 

citação do demandado, cientificando-o, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de mediação a ser 

designada pelo CEJUSC (art. 695, § 2º do CPC). Consigne-se, NO 

MANDADO, que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, CPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, §5º do artigo 334), salientando, ainda, que, o não 

comparecimento injustificado da parte autora ou da requerida à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC, art. 344). Sem prejuízo dessa ordem, 

determino a realização de estudo psicossocial com os genitores e com a 

infante, certificando-se tanto do ambienta familiar quanto das impressões 

da equipe multiprofissional sobre a relação e os sentimentos de 

responsabilidade, afeto e maternidade dela para com sua filha, aportando 

parecer aos autos no prazo de 15 dias da ciência da ordem aqui exarada. 

Considerando que a requerente reside em Sinop/MT, depreque-se o ato. 

Ciência ao Parquet. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Juína/MT, 23 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000380-21.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. N. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. R. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000380-21.2018.8.11.0025. “Cuida-se de ação de 

alimentos promovida por Sra. Ingridy Nayara Carioca dos Santos em face 

de Oseias Rodrigues do Carmo. Na audiência de conciliação foi celebrada 

composição entre as partes, nos termos acima consignados. Instado a 

manifestar-se, o Ministério Público Estadual opinou pela homologação do 

acordo. Isto posto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, com fulcro do artigo 3°, § 3° do 

Novo Código de Processo Civil. Do mesmo modo por ter cumprido a sua 

finalidade e ante a manifestação expressa da interessada, bem como 

extingo o presente processo com julgamento de mérito, nos termos do 

artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil. Operada a coisa 

julgada formal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Oficie-se ao empregador do requerido (Pantanal Vigilancia e 

Segurança LTDA EPP, endereço; Rua Jose da Silva Monteiro, QDA 10, 

10-Cuiabá-MT), para que proceda ao cumprimento da obrigação de 

descontar do salários do requerido na importância fixada a título de 

alimentos. A presente sentença foi publicada em audiência, saindo os 

presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se”. JUÍNA, 23 de maio de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000145-88.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

H. E. R. D. S. (EXEQUENTE)

S. M. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. F. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000145-88.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: SANDRA 

MAGALHAES RIBEIRO, HENDIO EDUARDA RIBEIRO DA SILVA 

EXECUTADO: IZAQUEL FERREIRA DA SILVA V I S T O S, Trata-se de 

cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos proposta por 

Hendio Eduarda Ribeiro da Silva representada por sua genitora Sandra 

Magalhães Ribeiro em face de Izaquel Ferreira da Silva, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento, deixou 

a parte autora de promover os atos e diligências que lhe competiam e, 

tentada a sua intimação pessoal, restou inexitosa ante a mudança de 

endereço – id. 10355068, ocasionando assim o abandono da causa por 

mais de 30 (trinta) dias. Instada a se manifestar, a representante 

ministerial pugnou pela extinção do feito – id. 11303117. Relatados, 

DECIDO. DIANTE DO EXPOSTO, havendo abandono da causa por mais de 

trinta dias por negligência da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo 

Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000518-85.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR GALENDE PAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000518-85.2018.8.11.0025 

[INDENIZAÇÃO TRABALHISTA] AUTOR: JURANDIR GALENDE PAES RÉU: 

MUNICIPIO DE JUINA VISTOS. Ação ordinária de cobrança, fundamentada 

em vínculo jurídico-administrativo com o Município de Juína/MT, mediante 

admissão para o exercício de cargo comissionado, proposta inicialmente 

na Justiça Trabalhista, que declinou de competência em favor deste juízo, 

ante a natureza do litígio. Inexistindo questão preliminar pendente de 

análise, fixo como ponto controvertido a aplicação no contrato de 

prestação de serviço comissionado do regime empregatício definido pela 

CLT, o pagamento das verbas rescisórias devidas e o direito de 

recebimento de adicional de insalubridade em decorrência das funções 

exercidas. Fixados os pontos controvertidos, indiquem as partes as 

provas que ainda pretendam produzir, especifica e detalhadamente, em 15 

dias, prazo comum, sob pena de indeferimento e julgamento direto da lide. 

Esgotado o prazo acima assinalado, conclusos. Concedo ao autor os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Às 

providências. Juína/MT, 29 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000467-74.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SANTANA CURZEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS OAB - MT3817/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORI CURZEL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000467-74.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: SELMA SANTANA CURZEL REQUERIDO: LORI CURZEL 

VISTOS. Prefacialmente, considerando que o documento de ID. 12581366 

está ilegível, intime-se a autora para promover a regularização necessária, 

no prazo de 15 dias, sob de indeferimento da petição inicial. Cumprida a 

determinação anterior, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, recebo a petição inicial e DETERMINO a remessa do presente feito 

ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, 

para designação e realização de audiência de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334, caput, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, 

proceda-se a intimação da requerente e a citação da parte requerida, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência 

designada (art. 695, § 2º do NCPC). Consigne-se que não havendo 

autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a partir da data da audiência, sob pena de incorrer 

nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). Havendo desinteresse da parte 

requerida na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 
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autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Concedo a autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providencias. Juína/MT, 29 de maio de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000781-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. F. (EXEQUENTE)

T. D. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. R. F. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico que em diligência a UPA, informaram não ter 

no momento nenhum funcionário ou paciente com o número informado. 

Sendo assim, tentei contato pelo celular 9 9936-6816, onde a parte 

informou sua localização. Sendo assim, me dirigi até a oficina Amaro, onde 

citei e intimei Kleverson Ribeiro Fonseca. o mesmo informou que está 

residindo em Brasnorte na fazenda Rombaldi (prop. Gilmar), mas não 

soube precisar o endereço. JUÍNA/MT, 27 de março de 2018. LETICIA DA 

SILVA GOMES Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000226-37.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. D. S. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON VERONEZI OAB - MT22511/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. T. D. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que os dados cadastrados estão conforme 

o conteúdo dos documentos anexados. JUÍNA, 31 de maio de 2018. 

ROSANE INES NOATTO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE 

JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

35661563

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000967-77.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

N. T. Z. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000967-77.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: 

NOELI TRINDADE ZOPELLARO EXECUTADO: MARIO ROMERO GODOY 

VISTOS ETC. O Executado por meio do pedido constante no id. 10645951 

solicita o encaminhamento do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS, a fim de tentar transacionar com o Exequente. 

Intimado a se manifestar, o Autor concordou com o pedido supracitado – 

id. 11168506. Em que pese não haja previsão legal de audiência de 

tentativa de conciliação em execução de alimentos, o caso em tela 

reveste-se de peculiaridade, visto que a realização do ato foi requerida 

pelo Executado e o Exequente não se opôs, assim ausente qualquer 

prejuízo advindo a designação do ato. Pelo contrário, a tentativa de 

conciliação servirá como meio para aproximação dos litigantes e 

proporcionar eventual solução da controvérsia. Deste modo, considerando 

que a nova sistemática processual prima pela resolução de conflito de 

forma amigável DEFIRO o pedido (id. 10645951) e determino o 

encaminhamento do presente ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca, para designação e realização de audiência de 

mediação. Havendo transação, vistas ao Ministério Público. Caso 

contrário, manifeste-se o autor. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Juína, 08 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000772-29.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

T. F. W. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO)

SIRLEI TEREZINHA WEBER OAB - 014.486.701-01 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA COELHO OAB - MT0003542A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000772-29.2016.8.11.0025 

EXEQUENTE: THIAGO FABIANO WEBER DA SILVA PROCURADOR: SIRLEI 

TEREZINHA WEBER EXECUTADO: FABIO PIRES DA SILVA VISTOS ETC. 

Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos ajuizada por T.F.W. da S., 

representado por sua genitora SIRLEI TEREZINHA WEBER em desfavor de 

FABIO PIRES DA SILVA. Petição informando que foi entabulado acordo 

entre as partes, ID nº 10606499. Manifestação do Ministério Público 

favorável a homologação do acordo, ID nº 11443020. Vieram-me os autos. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. Em análise aos autos, verifico que as partes 

requereram a homologação do acordo entabulado. Pois bem, neste 

sentido, reza o artigo 487, do Novo Código de Processo Civil: Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III – homologar: a) o 

reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 

reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na 

ação ou na reconvenção. Desta forma, considerando que as partes 

transigiram, conforme petição acostada aos autos, hei por bem homologar 

o acordo entabulado entre as mesmas. Ante o exposto e, por tudo que 

dos autos consta, HOMOLOGO o ACORDO entabulado entre as partes 

para que surta os legais e jurídicos efeitos. Por consequência, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução do mérito, com supedâneo 

jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Custas e despesas processuais conforme acordado. 

Transitada em julgado, determino o arquivamento dos autos, 

procedendo-se à baixa na distribuição. P.I.C. Às providências. Juína, 19 de 

fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000480-10.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. R. R. (AUTOR)

S. M. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (LITISCONSORTES)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT. Processo n.º 1000480-10.2017.811.0025 

LAISSA RANIELE RIBEIRO REGO, menor impúbere, representada por sua 

genitora SIDINALVA MARGARIDA RIBEIRO, devidamente qualificadas nos 

autos em epígrafe, por sua procuradora que ao final assina, HILONÊS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 398 de 823



NEPOMUCENO, inscrita na OAB/MT 14.764 – B, com escritório profissional 

na Avenida dos Jambos, 168 N, nesta cidade de Juína – MT, vem mui 

respeitosamente a presença de Vossa Excelência, manifestar nos 

seguintes termos: A Exequente e o Executado chegaram ao acordo, 

homologado por esse Juízo, reconhecendo como valor total do débito a 

quantia de R$ 5.620,00 (cinco mil seiscentos e vinte reais), sendo que o 

valor mencionado seria pago em 06 (seis) parcelas iguais de R$ 936,66 

(novecentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), sendo a 

primeira paga no dia 22/09/2017 e as demais subsequentes a essa data 

da seguinte forma: a) R$ 636,66 (seiscentos e trinta e seis reais e 

sessenta e seis centavos) diretamente na conta da exequente e; b) R$ 

300,00 (trezentos reais) na conta da advogada da autora. Sendo que, 

concomitante ao pagamento destas parcelas, o valor da pensão alimentícia 

seria reduzido no período de setembro de 2017 a fevereiro de 2018 para o 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), após a quitação do débito prevista 

para fevereiro de 2018, o valor retornará ao “quantum” originário de 30% 

(trinta por cento) sobre o salário mínimo vigente. Ocorre que, conforme se 

verifica na juntada dos comprovantes nos autos, constatam-se os 

depósitos de Outubro/2017 (ID 11065232 e 11065220), Novembro/2017 (ID 

11064838 e 11064847), Dezembro/2017 (ID 11350636 e 11350624), 

Janeiro/2018 (ID 11495464 e 11495480) e Fevereiro/2018 (11877131 e 

11877136). Nesse sentido, está pendente de comprovação o depósito do 

mês de Setembro/2017. Diante do exposto, requer que Vossa Excelência, 

a intimação da parte contrária para que comprove nos autos o pagamento 

de Setembro/2017, após que se digne em realizar nova intimação desta 

causídica. Termos em que, Pede Deferimento. Juína/MT, 26 de Fevereiro 

de 2018. HILONÊS NEPOMUCENO OAB/MT 14.764

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000761-97.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ALBERTO ZATTI (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca do AR retro 

juntado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000143-21.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

 

PETIÇÃO EM PDF.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001013-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. N. (REQUERIDO)

I. P. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA (O) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001057-85.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA GANZER MENONCIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO JERONIMO MENONCIN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

COMPARECER EM CARTÓRIO A FIM DE ASSINAR O TERMO DE 

COMPROMISSO.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001057-85.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA GANZER MENONCIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO JERONIMO MENONCIN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

COMPARECER EM CARTÓRIO A FIM DE ASSINAR O TERMO DE 

COMPROMISSO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001373-98.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

T. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SABINO JOSE CARDOSO OAB - RO1905 (ADVOGADO)

 

Segue anexo.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000241-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico que diligenciei por toda a extensão da 

referida Avenida e não localizei o referido comercio que é citado como 

ponto de referência no mandado, de outro lado, diligenciei até a Rua 

Governador Fernando Correia da Costa, onde há um funilaria denominada 

" do foguinho", porém não há casas na frente, ainda, ao tentar entrar em 

contato através do número de telefone constante no mandado, on mesmo 

não completa ligação, assim, NÃO FOI POSSÍVEL CITAR SILVIO 

SANABRIA DE SOUZA, deste modo, devolvo o presente para seus 

devidos fins. JUÍNA/MT, 2 de abril de 2018. ADRIANO LUIZ HERMES Oficial 

de Justiça SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 
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TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - 

CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 35661563

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000465-41.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. G. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE FATIMA GOES OAB - 011.235.021-61 (REPRESENTANTE)

GIVAGO DIAS MENDES OAB - ES19831 (ADVOGADO)

LANAIRA DA SILVA OAB - SP361730 (ADVOGADO)

ALCIONE ADAME OAB - SP252199 (ADVOGADO)

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO)

LARISSA COPATTI DOGENSKI OAB - RS97459 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Pedido de desistência, em anexo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000382-25.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

O. M. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. O. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Número do Processo: 1000382-25.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: OTAVIO MORENO DOS SANTOS EXECUTADO: LUCIANO 

OLIVIO DOS SANTOS VISTOS ETC. Cuida-se de Ação de Execução de 

Alimentos ajuizada por OTÁVIO MORENO DOS SANTOS representado por 

sua genitora ALINE MORENO DOS SANTOS em face de LUCIANO OLIVIO 

DOS SANTOS. Inicial e documentos devidamente inseridos no ambiente 

PJe. Por meio da decisão de id. nº 6765311 fora recebida a inicial e 

determinada a citação do Executado. Citado o Executado deixou 

transcorrer o prazo para pagamento do débito alimentar (id. 9160102). 

Manifestação do Exequente requerendo o protesto do pronunciamento 

judicial e a decretação de prisão do Executado (id. 9184918). Instado a se 

manifestar, o Ministério Público não se opôs ao pedido do Exequente (id. 

10412509). Decisão de id. 10593051, determinou a intimação do 

Executado para efetuar o pagamento da dívida alimentar, sob pena de 

prisão. O Executado foi intimado, conforme certidão de id. 11076284. 

Petição do Exequente informando que o Executado cumpriu a obrigação 

alimentar, bem como requerendo a extinção do feito – id. 11203816. O 

Ministério Público concordou com a extinção do feito – id. 11477915. 

Vieram-me os autos. É o relatório. Fundamento e decido. Em análise 

perfunctória dos autos, verifico que a parte Exequente manifestou-se pela 

extinção do feito, em virtude da quitação do débito. Neste diapasão, diante 

do requerimento formulado, a extinção do processo é medida que se 

impõe. Outrossim, postula o art. 924, inciso II, do CPC, que a extinção da 

execução se dará quando a obrigação for satisfeita, hipótese que se 

coaduna ao caso sub examine. Ante ao exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o que faço com arrimo nos termos do art. 924, 

inciso II, do CPC. Ademais, observando o trabalho desempenhado pelo 

defensor dativo Cristiano Zandoná, inscrito na OAB/MT 16.829, fixo em 

seu favor, honorários dativos no montante de 03 (três) URH’S da tabela 

atual da OAB. EXPEÇA-SE a certidão de honorários, nos termos do 

Provimento n. 09/2007- CGJ. Sem custas e honorários. Preclusa a via 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE com as 

baixas necessárias e cautelas de estilo. P.I.C. Às providências. Juína/MT, 

21 de março de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001165-17.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. B. (AUTOR)

P. R. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. B. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

CARTA PRECATÓRIA CUMPRIDA

Intimação Classe: CNJ-300 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR

Processo Número: 1001289-97.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO)

CLARI JOSE STUANI OAB - MT21949/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Manifestação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000456-45.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. P. G. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN HELENA CARUY E SILVA OAB - SP83323 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. J. G. (REQUERIDO)

 

segue anexo

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000728-73.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ERUDEMAR PIASSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIZ PASQUALLI OAB - PR41932 (ADVOGADO)

CRISTIANE MICHELI GABARDO OAB - PR55840 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO JAIR BRUGNERA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico que deixei de cumprir o presente mandado, 

uma vez que não localizei o endereço constante, pois, o mandado traz 

apenas o nome do sítio, sem detalhes do endereço. Portanto, devolvo o 

presente mandado sem o devido cumprimento. O referido é verdade e dou 

fé. JUÍNA/MT, 19 de fevereiro de 2018. ELDER DOURADO MIRANDA Oficial 

de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000566-78.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª 1ª VARA DE JUÍNA DA COMARCA DE JUÍNA 

/ MATO GROSSO. Processo nº: 1000566-78.2017.8.11.0025 Requerente: 

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO Requerido: ESTADO DE MATO 

GROSSO O ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público 

interno, já qualificado nos autos, neste ato representado pelo Procurador 

do Estado subscritor, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 
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Excelência expor e requerer o que segue. Este ente público deseja 

informar que não se opõe à execução no valor de R$ 9.180,00 (nove mil, 

cento e oitenta reais), haja vista não ser o caso de alegar quaisquer das 

matérias do artigo 535 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual 

requeremos a homologação do citado valor. Ressalte-se, ainda, que os 

valores de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária devem ser 

descontados apenas no momento do pagamento. Ademais, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após a abertura do 

procedimento administrativo de nº 0056041-48.2016.8.11.0000, determinou 

a criação de uma central voltada à elaboração dos cálculos referentes 

aos descontos tributários das Requisições de Pequeno Valor. A referida 

determinação foi materializada por meio do Provimento nº 11/2017-CM, que 

em seu art. 3º, dispõe: Art. 3º: O cálculo de liquidação do débito será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, conforme modelo do anexo II deste Provimento. §1º O 

Juízo encaminhará ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital: (...) §3º O Departamento 

elaborará os cálculos na ordem de chegada e com a indicação das 

retenções necessárias, atentando-se para a prioridade legal e os 

encaminhará ao Juízo por meio do Malote Digital. §4º Ao elaborar o cálculo, 

deverá ser destacado o valor dos honorários contratuais, nos moldes do 

Contrato de Honorários juntado aos autos. §5º O Departamento indicará, 

após apuração do cálculo, a eventualidade do não enquadramento do 

crédito como de pequeno valor. O art. 4º do referido Provimento 

prossegue: Art. 4º O juiz requisitará à autoridade, na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, o pagamento do valor do débito 

atualizado do credor por meio do Ofício Requisitório, instruído com o 

cálculo e as devidas deduções. Assim, requer-se a imediata expedição 

pelo juízo de Ofício Requisitório de Pequeno Valor, devidamente 

acompanhado das cópias das peças essenciais. Após a expedição e 

assinatura pelo juízo, requer seja este encaminhado com as cópias 

essenciais ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o 

cálculo e as devidas deduções. Por fim, encaminhe-se a RPV devidamente 

atualizada, com o valor líquido total e instruída com os cálculos e demais 

documentos elencados no art. 3º, §1º, incisos I a V, para que esta 

Procuradoria de Estado efetive o devido pagamento. Termos em que, pede 

deferimento. Cuiabá/MT, 12 de março de 2018. Davi Maia Castelo Branco 

Ferreira Procurador(a) do Estado

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000568-48.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000568-48.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: ENADIA 

GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO EXECUTADO: ESTADO DO MATO 

GROSSO VISTOS ETC. RECEBO a petição inicial, pois atende aos 

requisitos do artigo 319, do Novo Código de Processo Civil. CITE-SE o 

executado para que oponha embargos a presente ação, no prazo de trinta 

(30) dias, se quiser, nos termos do artigo 910, do NCPC. Decorrido o 

citado prazo e, se nada opor o executado, DERTERMINO a escrivania que 

requisite o pagamento por meio do Presidente do Tribunal de Justiça deste 

Estado. DEFIRO as benesses da Justiça Gratuita, uma vez que o 

requerimento tem por escopo o recebimento de honorários advocatícios 

arbitrados após convocação por meio do Judiciário para atendimento 

profissional as pessoas que se enquadram na lei 1.060/50. Após, 

concluso para deliberações. Às providências Juína/MT, 06 de junho de 

2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001493-44.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1001493-44.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: 

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO EXECUTADO: MATO GROSSO 

GOVERNO DO ESTADO VISTOS ETC. Recebo a petição inicial, pois atende 

aos requisitos do artigo 319, do Novo Código de Processo Civil. Cite-se o 

executado para que oponha embargos a presente ação, no prazo de trinta 

(30) dias, se quiser, nos termos do artigo 910, do NCPC. Decorrido o 

citado prazo e, se nada opor o Executado, determino a escrivania que 

requisite o pagamento por meio do Presidente do Tribunal de Justiça deste 

Estado. DEFIRO as benesses da Justiça Gratuita, uma vez que o 

requerimento tem por escopo o recebimento de honorários advocatícios 

arbitrados após convocação por meio do Judiciário para atendimento 

profissional as pessoas que se enquadram na lei 1.060/50. Após, 

concluso para deliberações. Às providências Juína, 17 de janeiro de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000624-81.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. E. D. C. A. (REQUERIDO)

A. E. C. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico eu, Paulo Chrispiniano de Almeida, Oficial de 

Justiça que, em cumprimento ao presente, diligênciei até a Rua Juscelino 

Kubicheck, nº 25, Bairro Modulo 03, nesta cidade, e sendo lá, deixei de 

proceder com a Busca e Apreensão do veiculo, por não ter localizado o 

mesmo no local, nem também circulando na cidade, pois os devedores 

mudaram do referido endereço, sendo informado pela moradora atual do 

imóvel que, reside de aluguel, no local deste o mês 06/2017, e não 

conhece os devedores. Sendo assim, devolvo para os devidos fins. Dou 

fé. JUÍNA/MT, 6 de fevereiro de 2018. PAULO CHRISPINIANO DE ALMEIDA 

Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000531-55.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RIBEIRO DE LARA (EXECUTADO)

SONIA DE ABREU LARA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico, inicialmente, que não existe Av. Getulio 

Vargas no Bairro Módulo 04 de Juína/MT, por isso, diligenciei à única via 

que sou sabedor ter sido assim nominada, que fica localizada no Bairro 

São José Operário, onde, não obstante ter a percorrido por duas vezes 

em toda sua extensão, não localizei a residência de numeral 29, nem 

tampouco consegui qualquer informação nos arredores dos executados. 

Assim, não foi possível citar, e por consequência, proceder com os 

demais atos, o Sr. Sergio Ribeiro de Lara e a Sra. Sônia de Abreu Lara do 

teor do mandado ID 11583576. JUÍNA/MT, 8 de março de 2018. ELTON 

ANTONIO RAUBER Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001497-81.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1001497-81.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: 

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO EXECUTADO: MATO GROSSO 

GOVERNO DO ESTADO VISTOS ETC. Recebo a petição inicial, pois atende 

aos requisitos do artigo 319, do Novo Código de Processo Civil. Cite-se o 

executado para que oponha embargos a presente ação, no prazo de trinta 

(30) dias, se quiser, nos termos do artigo 910, do NCPC. Decorrido o 

citado prazo e, se nada opor o Executado, determino a escrivania que 

requisite o pagamento por meio do Presidente do Tribunal de Justiça deste 

Estado. DEFIRO as benesses da Justiça Gratuita, uma vez que o 

requerimento tem por escopo o recebimento de honorários advocatícios 

arbitrados após convocação por meio do Judiciário para atendimento 

profissional as pessoas que se enquadram na lei 1.060/50. Após, 

concluso para deliberações. Às providências Juína, 17 de janeiro de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001299-44.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação CERTIDÃO Certifico eu, Paulo Chrispiniano de Almeida, 

Oficial de Justiça que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos 

nº 1001299-44.2017.8.11.0025, que tramita perante a 1ª Vara, diligenciei 

até a Rua Sinop, nº 341, Bairro Modulo 05, nesta cidade, e sendo lá, deixei 

de proceder com a intimação do requerido: Douglas Mariano, por não ter 

localizado o mesmo, pois encontrei a residência totalmente fechada, sem 

morador, interroguei o vizinho mais próximo, o mesmo informou que o 

requerido foi embora para a cidade de SINOP-MT, à vários meses, não 

sabendo informar corretamente seu endereço. Sendo assim, devolvo o 

presente na central de mandados, para os devidos fins. Dou fé. Juina/MT, 

15 de março de 2018. Paulo Chrispiniano de Almeida Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001817-34.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDNER SCHULZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001817-34.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: LUIZ EDNER 

SCHULZ VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de LUIZ EDNER SCHULZ, visando a 

cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – 

CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 
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órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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Processo Número: 1001605-13.2017.8.11.0025
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001605-13.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: PAULO DOS 

SANTOS VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de PAULO DOS SANTOS, visando a 

cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – 

CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 
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julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001606-95.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA S. DOS R. RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001606-95.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: GERALDA S. 

DOS R. RIBEIRO VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de GERALDA S. DOS R. RIBEIRO, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 
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regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001608-65.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: OSVALDO NERY 

DE SOUZA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de OSVALDO NERY DE SOUZA , 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELZIRA MARIA DE SOUZA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001611-20.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: ELZIRA MARIA 

DE SOUZA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de ELZIRA MARIA DE SOUZA , 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001617-27.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: EDUARDO 

SOARES VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de EDUARDO SOARES, visando a 

cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – 

CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 
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competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001618-12.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR BELEM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001618-12.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: ADAIR BELEM 

VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CASTANHEIRA em face de ADAIR BELEM, visando a cobrança de IPTU. 

Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – CDA sem autenticação 

da autoridade fiscal competente. É o breve relatório. Decido. Em análise 

perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que se impõe, 

pelo fato de que a CDA que funda a presente ação padecer de vício 

insanável. O art. 202, do CTN reza que: Art. 202. O termo de inscrição da 

dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a disposição do art. 2º, 

§6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa 

conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada 

pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra inserta no art. 203, 

do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos no art. 202 é 

causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da execução por 

ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão de quaisquer 

dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são 

causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela 

decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira 

instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito 

passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente 
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poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade deve ser 

reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001619-94.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO SEREJO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001619-94.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: HELIO SEREJO 

DE OLIVEIRA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de HELIO SEREJO DE OLIVEIRA, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 
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lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001622-49.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: CICERO 

ROMUALDO DE LIMA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de CICERO ROMUALDO DE 

LIMA, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de 

Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o 

breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 
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775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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SENTENÇA Numero do Processo: 1001623-34.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: PAULO SERGEO 

RIBEIRO DE QUEIROZ VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de PAULO SERGEO RIBEIRO 

DE QUEIROZ, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada 

Certidão de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal 

competente. É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos 

autos, verifico que a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a 

CDA que funda a presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do 

CTN reza que: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado 

pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No 

mesmo sentido, é a disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. 

(...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do 

Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E 

segundo a regra inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos 

requisitos previstos no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, 

consequentemente, da execução por ausência de título a lastreá-la. 

Vejamos: Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no 

artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da 

inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade 

poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante 

substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou 

interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a 

parte modificada. Deste modo, a nulidade deve ser reconhecida porque 

inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a assinatura da autoridade 

fiscal competente (tendo em vista que trata-se de mera cópia 

reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 202, do CTN. 

Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. 

NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE FISCAL. 1. O art. 

2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais do termo de 

inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 do CTN, 

com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da origem do 

débito (controle de legalidade). Sem observância dessas formalidades 

legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a existência de prévio 

procedimento de verificação de legalidade do lançamento fiscal. (TRF4, 

Classe: AC – Apelação Cível, Processo 2003.72.01.005009-3 UF: SC, 

órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA 

AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO GRAU DE 

JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da autoridade fiscal na 

CDA constitui irregularidade formal insanável, visto que confere 

autenticidade ao documento e denota a existência verificação de 

legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias de 

ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas de 

ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 
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NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001625-04.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: JOSE SALES DO 

NASCIMENTO VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de JOSE SALES DO NASCIMENTO, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 
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DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: VALDECIR JOSE 

BERTOLDI VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de VALDECIR JOSE BERTOLDI, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 
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não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001630-26.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: JOSE PIRES 

FAGUNDES VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de JOSÉ PIRES FAGUNDES , 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 
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constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001634-63.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: JORGE LUIZ 

RIBEIRO BATISTA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de JORGE LUIZ RIBEIRO BATISTA , 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 
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dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001636-33.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: LUCINEIA DA 

SILVA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO 

DE CASTANHEIRA em face de LUCINEIA DA SILVA, visando a cobrança 

de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – CDA sem 

autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve relatório. Decido. 

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que 

se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a presente ação padecer de 

vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: Art. 202. O termo de 

inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a disposição do art. 2º, 

§6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa 

conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada 

pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra inserta no art. 203, 

do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos no art. 202 é 

causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da execução por 

ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão de quaisquer 

dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são 

causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela 

decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira 

instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito 

passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente 

poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade deve ser 

reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 
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485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001638-03.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR APARECIDO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001638-03.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: LINDOMAR 

APARECIDO DE ALMEIDA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal 

ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de LINDOMAR 

APARECIDO DE ALMEIDA, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi 

carreada Certidão de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade 

fiscal competente. É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos 

autos, verifico que a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a 

CDA que funda a presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do 

CTN reza que: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado 

pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No 

mesmo sentido, é a disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. 

(...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do 

Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E 

segundo a regra inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos 

requisitos previstos no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, 

consequentemente, da execução por ausência de título a lastreá-la. 

Vejamos: Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no 

artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da 

inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade 

poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante 

substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou 

interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a 

parte modificada. Deste modo, a nulidade deve ser reconhecida porque 

inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a assinatura da autoridade 

fiscal competente (tendo em vista que trata-se de mera cópia 

reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 202, do CTN. 

Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. 

NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE FISCAL. 1. O art. 

2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais do termo de 

inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 do CTN, 

com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da origem do 

débito (controle de legalidade). Sem observância dessas formalidades 

legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a existência de prévio 

procedimento de verificação de legalidade do lançamento fiscal. (TRF4, 

Classe: AC – Apelação Cível, Processo 2003.72.01.005009-3 UF: SC, 

órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA 

AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO GRAU DE 

JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da autoridade fiscal na 

CDA constitui irregularidade formal insanável, visto que confere 

autenticidade ao documento e denota a existência verificação de 

legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias de 

ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas de 

ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001642-40.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001642-40.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: ADEMIR DIAS DE 

OLIVEIRA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001644-10.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: JOSUE 

BARBOSA DOS OLIVEIRAS VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal 

ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de JOSUE BARBOSA 

DOS OLIVEIRAS , visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada 

Certidão de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal 

competente. É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos 

autos, verifico que a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a 
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CDA que funda a presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do 

CTN reza que: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado 

pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No 

mesmo sentido, é a disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. 

(...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do 

Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E 

segundo a regra inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos 

requisitos previstos no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, 

consequentemente, da execução por ausência de título a lastreá-la. 

Vejamos: Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no 

artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da 

inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade 

poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante 

substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou 

interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a 

parte modificada. Deste modo, a nulidade deve ser reconhecida porque 

inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a assinatura da autoridade 

fiscal competente (tendo em vista que trata-se de mera cópia 

reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 202, do CTN. 

Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. 

NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE FISCAL. 1. O art. 

2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais do termo de 

inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 do CTN, 

com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da origem do 

débito (controle de legalidade). Sem observância dessas formalidades 

legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a existência de prévio 

procedimento de verificação de legalidade do lançamento fiscal. (TRF4, 

Classe: AC – Apelação Cível, Processo 2003.72.01.005009-3 UF: SC, 

órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA 

AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO GRAU DE 

JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da autoridade fiscal na 

CDA constitui irregularidade formal insanável, visto que confere 

autenticidade ao documento e denota a existência verificação de 

legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias de 

ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas de 

ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001645-92.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: ELIAS BENEDITO 

DE QUEIROS VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de ELIAS BENEDITO DE QUEIROS, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 
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dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001647-62.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: JOSE ROBERTO 

PILLON VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de JOSE ROBERTO PILLON, visando 

a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – 

CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 419 de 823



origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001650-17.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: ELSO VIEIRA 

DOS SANTOS VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de ELSO VIEIRA DOS SANTOS, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 
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de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001652-84.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: MARIA JOSE T 

DA SILVA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de MARIA JOSE T DA SILVA, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 
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COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001657-09.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: IVANI FERREIRA 

DE JESUS VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de IVANI FERREIRA DE JESUS, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 
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RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: PAULO 

ROBERTO SOARES VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de PAULO ROBERTO SOARES, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 
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quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001660-61.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR DOS REIS DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001660-61.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: WALDIR DOS 

REIS DA SILVA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de WALDIR DOS REIS DA SILVA, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 
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da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001661-46.2017.8.11.0025
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MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001661-46.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: JOSE ROBERTO 

GOMES VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de JOSE ROBERTO GOMES, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 
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se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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Processo Número: 1001663-16.2017.8.11.0025
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001663-16.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: IRTO 

GONCALVES VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de IRTO GONÇALVES , visando a 

cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – 

CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 
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que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)
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JOAO ALCEU GRIFANTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001670-08.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: JOAO ALCEU 

GRIFANTE VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de JOAO ALCEU GRIFANTE, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001672-75.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA BERTE MAZUREH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001672-75.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: OLINDA BERTE 

MAZUREH VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de OLINDA BERTE MAZUREH, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001674-45.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOMERCINDO RAVADELLI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001674-45.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: GOMERCINDO 

RAVADELLI VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de GOMERCINDO RAVADELLI , 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 
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extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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SEGUE, EM ANEXO, INICIAL EM ARQUIVO PDF.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001678-82.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS PEREIRA DE CAMARGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001678-82.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: DOMINGOS 

PEREIRA DE CAMARGO VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal 

ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de DOMINGOS 

PEREIRA DE CAMARGO, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi 

carreada Certidão de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade 

fiscal competente. É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos 

autos, verifico que a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a 

CDA que funda a presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do 
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CTN reza que: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado 

pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No 

mesmo sentido, é a disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. 

(...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do 

Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E 

segundo a regra inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos 

requisitos previstos no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, 

consequentemente, da execução por ausência de título a lastreá-la. 

Vejamos: Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no 

artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da 

inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade 

poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante 

substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou 

interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a 

parte modificada. Deste modo, a nulidade deve ser reconhecida porque 

inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a assinatura da autoridade 

fiscal competente (tendo em vista que trata-se de mera cópia 

reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 202, do CTN. 

Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. 

NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE FISCAL. 1. O art. 

2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais do termo de 

inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 do CTN, 

com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da origem do 

débito (controle de legalidade). Sem observância dessas formalidades 

legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a existência de prévio 

procedimento de verificação de legalidade do lançamento fiscal. (TRF4, 

Classe: AC – Apelação Cível, Processo 2003.72.01.005009-3 UF: SC, 

órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA 

AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO GRAU DE 

JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da autoridade fiscal na 

CDA constitui irregularidade formal insanável, visto que confere 

autenticidade ao documento e denota a existência verificação de 

legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias de 

ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas de 

ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001680-52.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001680-52.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: JOAO ANTUNES 

DOS SANTOS VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de JOAO ANTUNES DOS SANTOS, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 
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primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001681-37.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTUNATO ALVES DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001681-37.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: FORTUNATO 

ALVES DE MIRANDA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de FORTUNATO ALVES DE 

MIRANDA, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão 

de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. 

É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que 

a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 
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formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001682-22.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: CARLOS 

ALBERTO SIMIANO VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de CARLOS ALBERTO 

SIMIANO, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão 

de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. 

É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que 

a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 
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de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001683-07.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: ROBERTO 

MATEUS DOS SANTOS VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal 

ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de ROBERTO MATEUS 

DOS SANTOS, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada 

Certidão de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal 

competente. É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos 

autos, verifico que a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a 

CDA que funda a presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do 

CTN reza que: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado 

pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No 

mesmo sentido, é a disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. 

(...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do 

Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E 

segundo a regra inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos 

requisitos previstos no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, 

consequentemente, da execução por ausência de título a lastreá-la. 

Vejamos: Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no 

artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da 

inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade 

poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante 

substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou 

interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a 

parte modificada. Deste modo, a nulidade deve ser reconhecida porque 

inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a assinatura da autoridade 

fiscal competente (tendo em vista que trata-se de mera cópia 

reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 202, do CTN. 

Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. 

NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE FISCAL. 1. O art. 

2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais do termo de 

inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 do CTN, 

com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da origem do 

débito (controle de legalidade). Sem observância dessas formalidades 

legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a existência de prévio 

procedimento de verificação de legalidade do lançamento fiscal. (TRF4, 

Classe: AC – Apelação Cível, Processo 2003.72.01.005009-3 UF: SC, 

órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA 

AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO GRAU DE 

JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da autoridade fiscal na 

CDA constitui irregularidade formal insanável, visto que confere 

autenticidade ao documento e denota a existência verificação de 

legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias de 

ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas de 

ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 
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COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001684-89.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: MARIA GOMES 

DE OLIVEIRA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de MARIA GOMES DE OLIVEIRA, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 
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RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: GILVANIO 

ALTINO VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de GILVANIO ALTINO, visando a 

cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – 

CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 
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quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001692-66.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: IVANILDA 

GOMES NERES VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de IVANILDA GOMES NERES, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 
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da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001694-36.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: JOSE BATISTA 

VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CASTANHEIRA em face de JOSÉ BATISTA , visando a cobrança de IPTU e 

ISSQN. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – CDA sem 

autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve relatório. Decido. 

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que 

se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a presente ação padecer de 

vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: Art. 202. O termo de 

inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a disposição do art. 2º, 

§6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa 

conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada 

pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra inserta no art. 203, 

do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos no art. 202 é 

causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da execução por 

ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão de quaisquer 

dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são 

causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela 

decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira 

instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito 

passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente 

poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade deve ser 

reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 
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se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001696-06.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: FORTUNATO 

ALVES DE MIRANDA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de FORTUNATO ALVES DE 

MIRANDA, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão 

de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. 

É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que 

a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 
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que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001698-73.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001698-73.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: ANTONIO CARA 

VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CASTANHEIRA em face de ANTONIO CARA, visando a cobrança de IPTU. 

Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – CDA sem autenticação 

da autoridade fiscal competente. É o breve relatório. Decido. Em análise 

perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que se impõe, 

pelo fato de que a CDA que funda a presente ação padecer de vício 

insanável. O art. 202, do CTN reza que: Art. 202. O termo de inscrição da 

dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a disposição do art. 2º, 

§6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa 

conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada 

pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra inserta no art. 203, 

do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos no art. 202 é 

causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da execução por 

ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão de quaisquer 

dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são 

causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela 

decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira 

instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito 

passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente 

poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade deve ser 

reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001699-58.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSMAR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001699-58.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: JOSMAR JOSE 

DA SILVA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de JOSMAR JOSÉ DA SILVA, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001701-28.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G F DA SILVA MADEIRAS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001701-28.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: G F DA SILVA 

MADEIRAS - ME VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de G F DA SILVA MADEIRAS - ME , 

visando a cobrança de IPTU e ISSQN. Com a inicial foi carreada Certidão 

de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. 

É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que 
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a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001702-13.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IZABEL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001702-13.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: MARIA IZABEL 

DE OLIVEIRA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de MARIA IZABEL DE OLIVEIRA, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 
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dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001704-80.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DA COSTA SIEBRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001704-80.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: BENEDITO DA 

COSTA SIEBRA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de BENEDITO DA COSTA SIEBRA, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 
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origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001708-20.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: JUNIOR CESAR 

PAPA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO 

DE CASTANHEIRA em face de JUNIOR CESAR PAPA, visando a cobrança 

de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – CDA sem 

autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve relatório. Decido. 

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que 

se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a presente ação padecer de 

vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: Art. 202. O termo de 

inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a disposição do art. 2º, 

§6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa 

conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada 

pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra inserta no art. 203, 

do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos no art. 202 é 

causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da execução por 

ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão de quaisquer 

dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são 

causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela 

decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira 

instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito 

passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente 

poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade deve ser 

reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 
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de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001709-05.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: SEBASTIAO 

VIEIRA CARRIEL VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de SEBASTIAO VIEIRA CARRIEL, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 444 de 823



COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001712-57.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: SUELI 

APARECIDA SIEBRA DA COSTA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução 

Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de SUELI 

APARECIDA SIEBRA DA COSTA, visando a cobrança de IPTU. Com a 

inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da 

autoridade fiscal competente. É o breve relatório. Decido. Em análise 

perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que se impõe, 

pelo fato de que a CDA que funda a presente ação padecer de vício 

insanável. O art. 202, do CTN reza que: Art. 202. O termo de inscrição da 

dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a disposição do art. 2º, 

§6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa 

conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada 

pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra inserta no art. 203, 

do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos no art. 202 é 

causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da execução por 

ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão de quaisquer 

dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são 

causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela 

decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira 

instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito 

passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente 

poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade deve ser 

reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 
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UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: ORLANDO LUIZ 

CORREIA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de ORLANDO LUIZ CORREIA, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 
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atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)
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JOSE DOMINGOS DE ABREU FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001719-49.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: JOSE DOMINGOS 

DE ABREU FILHO VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de JOSE DOMINGOS DE ABREU 

FILHO, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de 

Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o 

breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 447 de 823



necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001720-34.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001720-34.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: MANOEL 

EVANGELISTA SANTANA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal 

ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de MANOEL 

EVANGELISTA SANTANA, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi 

carreada Certidão de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade 

fiscal competente. É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos 

autos, verifico que a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a 

CDA que funda a presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do 

CTN reza que: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado 

pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No 

mesmo sentido, é a disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. 

(...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do 

Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E 

segundo a regra inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos 

requisitos previstos no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, 

consequentemente, da execução por ausência de título a lastreá-la. 

Vejamos: Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no 

artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da 

inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade 

poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante 

substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou 

interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a 

parte modificada. Deste modo, a nulidade deve ser reconhecida porque 

inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a assinatura da autoridade 

fiscal competente (tendo em vista que trata-se de mera cópia 

reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 202, do CTN. 

Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. 

NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE FISCAL. 1. O art. 

2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais do termo de 

inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 do CTN, 

com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da origem do 

débito (controle de legalidade). Sem observância dessas formalidades 

legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a existência de prévio 

procedimento de verificação de legalidade do lançamento fiscal. (TRF4, 

Classe: AC – Apelação Cível, Processo 2003.72.01.005009-3 UF: SC, 

órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA 

AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO GRAU DE 

JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da autoridade fiscal na 

CDA constitui irregularidade formal insanável, visto que confere 

autenticidade ao documento e denota a existência verificação de 

legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias de 

ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas de 

ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 
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CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001722-04.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001722-04.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: SANDRA DE 

ALMEIDA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de SANDRA DE ALMEIDA, visando 

a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – 

CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 
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verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001724-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA A BATRIZ DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001724-71.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: MARCIA A 

BATRIZ DE SOUZA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de MARCIA A BATRIZ DE 

SOUZA, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão 

de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. 

É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que 

a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001726-41.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001726-41.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: IZABEL ALVES 

DOS SANTOS VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de IZABEL ALVES DOS SANTOS, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001727-26.2017.8.11.0025
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MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELINO ALVES RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001727-26.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: JUCELINO 

ALVES RODRIGUES VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de JUCELINO ALVES 

RODRIGUES , visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada 
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Certidão de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal 

competente. É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos 

autos, verifico que a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a 

CDA que funda a presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do 

CTN reza que: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado 

pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No 

mesmo sentido, é a disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. 

(...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do 

Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E 

segundo a regra inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos 

requisitos previstos no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, 

consequentemente, da execução por ausência de título a lastreá-la. 

Vejamos: Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no 

artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da 

inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade 

poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante 

substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou 

interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a 

parte modificada. Deste modo, a nulidade deve ser reconhecida porque 

inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a assinatura da autoridade 

fiscal competente (tendo em vista que trata-se de mera cópia 

reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 202, do CTN. 

Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. 

NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE FISCAL. 1. O art. 

2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais do termo de 

inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 do CTN, 

com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da origem do 

débito (controle de legalidade). Sem observância dessas formalidades 

legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a existência de prévio 

procedimento de verificação de legalidade do lançamento fiscal. (TRF4, 

Classe: AC – Apelação Cível, Processo 2003.72.01.005009-3 UF: SC, 

órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA 

AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO GRAU DE 

JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da autoridade fiscal na 

CDA constitui irregularidade formal insanável, visto que confere 

autenticidade ao documento e denota a existência verificação de 

legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias de 

ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas de 

ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001729-93.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: FRANCISCO 

DOMINGOS DE SOUSA BEZERRA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução 

Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de FRANCISCO 

DOMINGOS DE SOUSA BEZERRA , visando a cobrança de IPTU. Com a 

inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da 

autoridade fiscal competente. É o breve relatório. Decido. Em análise 

perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que se impõe, 

pelo fato de que a CDA que funda a presente ação padecer de vício 

insanável. O art. 202, do CTN reza que: Art. 202. O termo de inscrição da 

dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a disposição do art. 2º, 

§6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa 

conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada 

pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra inserta no art. 203, 

do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos no art. 202 é 
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causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da execução por 

ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão de quaisquer 

dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são 

causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela 

decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira 

instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito 

passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente 

poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade deve ser 

reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001654-54.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: SEBASTIÃO 

SOARES VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de SEBASTIÃO SOARES , visando 

a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – 

CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 
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FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001656-24.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: NAIR 

APARECIDA RODRIGUES VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal 

ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de NAIR APARECIDA 

RODRIGUES, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada 

Certidão de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal 

competente. É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos 

autos, verifico que a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a 

CDA que funda a presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do 

CTN reza que: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado 

pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No 

mesmo sentido, é a disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. 

(...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do 

Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E 

segundo a regra inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos 

requisitos previstos no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, 

consequentemente, da execução por ausência de título a lastreá-la. 

Vejamos: Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no 

artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da 

inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade 

poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante 

substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou 

interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a 

parte modificada. Deste modo, a nulidade deve ser reconhecida porque 

inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a assinatura da autoridade 

fiscal competente (tendo em vista que trata-se de mera cópia 

reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 202, do CTN. 

Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. 

NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE FISCAL. 1. O art. 

2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais do termo de 

inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 do CTN, 

com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da origem do 

débito (controle de legalidade). Sem observância dessas formalidades 

legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a existência de prévio 

procedimento de verificação de legalidade do lançamento fiscal. (TRF4, 

Classe: AC – Apelação Cível, Processo 2003.72.01.005009-3 UF: SC, 

órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA 

AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - MATÉRIA DE ORDEM 
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PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO GRAU DE 

JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da autoridade fiscal na 

CDA constitui irregularidade formal insanável, visto que confere 

autenticidade ao documento e denota a existência verificação de 

legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias de 

ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas de 

ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001733-33.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: ANA PEREIRA DE 

CASTRO DE AMORIM VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de ANA PEREIRA DE CASTRO 

DE AMORIM , visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada 

Certidão de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal 

competente. É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos 

autos, verifico que a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a 

CDA que funda a presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do 

CTN reza que: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado 

pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No 

mesmo sentido, é a disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. 

(...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do 

Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E 

segundo a regra inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos 

requisitos previstos no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, 

consequentemente, da execução por ausência de título a lastreá-la. 

Vejamos: Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no 

artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da 

inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade 

poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante 

substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou 

interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a 

parte modificada. Deste modo, a nulidade deve ser reconhecida porque 

inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a assinatura da autoridade 

fiscal competente (tendo em vista que trata-se de mera cópia 

reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 202, do CTN. 

Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. 

NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE FISCAL. 1. O art. 

2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais do termo de 

inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 do CTN, 

com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da origem do 

débito (controle de legalidade). Sem observância dessas formalidades 

legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a existência de prévio 

procedimento de verificação de legalidade do lançamento fiscal. (TRF4, 

Classe: AC – Apelação Cível, Processo 2003.72.01.005009-3 UF: SC, 

órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA 

AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO GRAU DE 

JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da autoridade fiscal na 

CDA constitui irregularidade formal insanável, visto que confere 

autenticidade ao documento e denota a existência verificação de 

legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias de 

ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas de 

ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 
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bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001734-18.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: JOSIMAR 

PEREIRA DOS SANTOS VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal 

ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de JOSIMAR PEREIRA 

DOS SANTOS, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada 

Certidão de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal 

competente. É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos 

autos, verifico que a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a 

CDA que funda a presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do 

CTN reza que: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado 

pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No 

mesmo sentido, é a disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. 

(...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do 

Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E 

segundo a regra inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos 

requisitos previstos no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, 

consequentemente, da execução por ausência de título a lastreá-la. 

Vejamos: Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no 

artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da 

inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade 

poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante 

substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou 

interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a 

parte modificada. Deste modo, a nulidade deve ser reconhecida porque 

inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a assinatura da autoridade 

fiscal competente (tendo em vista que trata-se de mera cópia 

reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 202, do CTN. 

Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. 

NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE FISCAL. 1. O art. 

2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais do termo de 

inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 do CTN, 

com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da origem do 

débito (controle de legalidade). Sem observância dessas formalidades 

legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a existência de prévio 

procedimento de verificação de legalidade do lançamento fiscal. (TRF4, 

Classe: AC – Apelação Cível, Processo 2003.72.01.005009-3 UF: SC, 

órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA 

AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO GRAU DE 

JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da autoridade fiscal na 

CDA constitui irregularidade formal insanável, visto que confere 

autenticidade ao documento e denota a existência verificação de 

legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias de 

ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas de 

ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 
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Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001738-55.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: JOAO BENTO DE 

OLIVEIRA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de JOAO BENTO DE OLIVEIRA, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 
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POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001740-25.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: MARIA 

MADALENA DA SILVA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal 

ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de MARIA MADALENA 

DA SILVA, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão 

de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. 

É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que 

a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 
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eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001742-92.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: MANOEL PEDRO 

VENTURA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de MANOEL PEDRO VENTURA, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 
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fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001744-62.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: ROSELI PEREIRA 

DA COSTA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de ROSELI PEREIRA DA COSTA, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 
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apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001746-32.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEDINA DOS SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001746-32.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: NEDINA DOS 

SANTOS PEREIRA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de NEDINA DOS SANTOS 

PEREIRA, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão 

de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. 

É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que 

a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001748-02.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: ALVARO JOSE 

FERREIRA FRANCO VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de ALVARO JOSÉ FERREIRA 

FRANCO, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão 

de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. 

É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que 

a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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TRENTINI VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de JESSICA TINOCO TRENTINI, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001753-24.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: GABRIELLY 

ARAUJO DIAS VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de GABRIELLY ARAUJO DIAS, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 
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inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001754-09.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAUDINOR PEDRO NAVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001754-09.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: DAUDINOR 

PEDRO NAVA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de DAUDINOR PEDRO NAVA, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 
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202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001755-91.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: ADEMIR DE 

OLIVEIRA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de ADEMIR DE OLIVEIRA , visando a 

cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – 

CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 
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MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001757-61.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: LEOMAR 

CARDOZO VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de LEOMAR CARDOZO , visando a 

cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – 

CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 
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condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001758-46.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DIAS MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001758-46.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: LUCINEIA DIAS 

MARTINS VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de LUCINEIA DIAS MARTINS, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 
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Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001759-31.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: ISMENIA 

FERREIRA DA SILVA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de ISMENIA FERREIRA DA 

SILVA, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de 

Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o 

breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 
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do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001761-98.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: DANIEL 

RODRIGUES BACELLAR VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal 

ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de DANIEL 

RODRIGUES BACELLAR, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi 

carreada Certidão de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade 

fiscal competente. É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos 

autos, verifico que a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a 

CDA que funda a presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do 

CTN reza que: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado 

pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No 

mesmo sentido, é a disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. 

(...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do 

Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E 

segundo a regra inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos 

requisitos previstos no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, 

consequentemente, da execução por ausência de título a lastreá-la. 

Vejamos: Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no 

artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da 

inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade 

poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante 

substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou 

interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a 

parte modificada. Deste modo, a nulidade deve ser reconhecida porque 

inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a assinatura da autoridade 

fiscal competente (tendo em vista que trata-se de mera cópia 

reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 202, do CTN. 

Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. 

NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE FISCAL. 1. O art. 

2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais do termo de 

inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 do CTN, 

com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da origem do 

débito (controle de legalidade). Sem observância dessas formalidades 

legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a existência de prévio 

procedimento de verificação de legalidade do lançamento fiscal. (TRF4, 

Classe: AC – Apelação Cível, Processo 2003.72.01.005009-3 UF: SC, 

órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA 

AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO GRAU DE 

JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da autoridade fiscal na 

CDA constitui irregularidade formal insanável, visto que confere 

autenticidade ao documento e denota a existência verificação de 

legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias de 

ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas de 

ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 
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eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001763-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CRISTINA BAIOTTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001763-68.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: JULIANA 

CRISTINA BAIOTTO VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de JULIANA CRISTINA 

BAIOTTO, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão 

de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. 

É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que 

a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 
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fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001766-23.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001766-23.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: MARLENE 

GALDINO DA SILVA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de MARLENE GALDINO DA 

SILVA , visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de 

Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o 

breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 
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apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001767-08.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: JOSE BENTO 

BARBARO VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de JOSE BENTO BARBARO, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001772-30.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: MARIA NEIDE 

GOMES DOS SANTOS VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de MARIA NEIDE GOMES DOS 

SANTOS, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão 

de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. 

É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que 

a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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SILVA DE ALMEIDA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de PRISCILLA SILVA DE 

ALMEIDA, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão 

de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. 

É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que 

a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001776-67.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: ANDREA 

MARTINS GOVEIA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de ANDREA MARTINS GOVEIA, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 
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inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001778-37.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ENIS DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001778-37.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: MARIA ENIS DA 

SILVA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO 

DE CASTANHEIRA em face de MARIA ENIS DA SILVA, visando a cobrança 

de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – CDA sem 

autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve relatório. Decido. 

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que 

se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a presente ação padecer de 

vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: Art. 202. O termo de 

inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a disposição do art. 2º, 

§6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa 

conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada 

pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra inserta no art. 203, 

do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos no art. 202 é 

causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da execução por 

ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão de quaisquer 

dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são 

causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela 

decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira 

instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito 

passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente 

poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade deve ser 

reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 
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202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001780-07.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: NIRALDO 

XAGAS DE OLIVEIRA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de NIRALDO XAGAS DE 

OLIVEIRA, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão 

de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. 

É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que 

a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 
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MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001781-89.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: PAULO MENDES 

VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CASTANHEIRA em face de PAULO MENDES, visando a cobrança de IPTU. 

Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – CDA sem autenticação 

da autoridade fiscal competente. É o breve relatório. Decido. Em análise 

perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que se impõe, 

pelo fato de que a CDA que funda a presente ação padecer de vício 

insanável. O art. 202, do CTN reza que: Art. 202. O termo de inscrição da 

dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a disposição do art. 2º, 

§6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa 

conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada 

pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra inserta no art. 203, 

do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos no art. 202 é 

causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da execução por 

ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão de quaisquer 

dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são 

causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela 

decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira 

instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito 

passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente 

poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade deve ser 

reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 477 de 823



condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001784-44.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: ANERCI ISIDORO 

CAMILOTTI VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de ANERCI ISIDORO CAMILOTTI, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 
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Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001785-29.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: ANTONIO 

CARLOS PEREIRA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de ANTONIO CARLOS 

PEREIRA, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão 

de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. 

É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que 

a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 
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do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001787-96.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: ANTONIO DE 

SOUZA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de ANTONIO DE SOUZA, visando a 

cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – 

CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 
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b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001789-66.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: APRIGIO RIBEIRO 

NETO VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO 

DE CASTANHEIRA em face de APRIGIO RIBEIRO NETO, visando a 

cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – 

CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 
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Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001791-36.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: AUGUSTA 

MAGALHOES VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de AUGUSTA MAGALHOES, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 
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indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001792-21.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: AUGUSTO 

CARLOS DIAS VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de AUGUSTO CARLOS DIAS, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001794-88.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: BARBARA 

GONÇALVES RIOS VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de BARBARA GONÇALVES 

RIOS, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de 

Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o 

breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99906 Nr: 1247-70.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. R. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 
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OAB:17200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Processo: 1247-70.2014.8.11.0025 – Cód. 99906

CREDOR: N. R. Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda.

DEVEDOR: Centrais Elétricas Matogrossense

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais e materiais, em fase de cumprimento de sentença.

Conforme se dessume dos autos, a parte devedora quitou débito 

exequendo, bem como o credor postulou pelo levantamento dos valores 

depositados em Juízo.

Por tais razões, ante ao adimplemento do débito perseguido, a extinção do 

feito é medida impositiva.

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará em favor do credor na forma requerida às fls. 249, para 

saque do valor depositado às fls. 247/248.

 Custas pelo devedor.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Juína/MT, 30 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 105498 Nr: 329-32.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCL MÁQUINAS LTDA, SEBASTIÃO CARDOSO 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Autos nº 329-32.2015.811.0025 (Cód. 105498)REQUERENTE: Cooperativa 

de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do 

JuruenaREQUERIDO: SCL Máquinas Ltda. e Sebastião Cardoso de 

LimaEXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIALVISTOS.Conforme se infere 

dos autos, a circunstância que ensejou a citação ficta do executado ainda 

persiste, todavia, considerando que houve bloqueio de numerário em sua 

conta bancária junto à Caixa Econômica Federal, antes de determinar sua 

intimação da penhora via edital, determino, por cautela, a consulta pelo 

sistema BACENJUD informações sobre o seu endereço 

atualizado.Indicado novo endereço, ainda não diligenciado nos autos, de 

rigor, a tentativa de intimação por carta com AR. [...]Sendo assim, não 

localizados valores pecuniários suficientes à garantia da execução, 

retorna ao credor a disponibilidade e a responsabilidade pela localização 

de bens expropriáveis do devedor.Neste sentido, ante o largo tempo de 

tramitação processual e que várias diligências já foram promovidas no 

intuito de encontrar bens de propriedade do executado, sempre 

infrutíferas, parece-me que se acham satisfeitas as condições e 

requisitos para realização de pesquisas de bens por meio do sistema de 

consulta de dados denominado RENAJUD, razão pela qual defiro o pedido 

formulado.Realizada a pesquisa nos sistemas, junte-se aos autos e dê-se 

vistas ao exequente.Ainda, intime-se o exequente para apresentar o 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 05 dias.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Juína/MT, 30 de maio de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 94639 Nr: 2877-98.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍVIA FURQUIM RODRIGUES, INTERMAT - INSTITUTO DE 

TERRAS DE MATO GROSSO, OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DA SILVA TORRES, ROSELI 

JAQUES, CLODOMIRO BRUNIERA SALUSTIANO, JOSY CLÉIA DOS 

SANTOS MATOS COSTA, EDICLEUMA GOMES LOPES, NAIANE FERREIRA 

SANTOS, NADIR DE SALES MENEZES, CARLOS ROBERTO RODRIGUES 

DA FONSECA, ADÃO PEREIRA DA COSTA, ROSINDA SALES MENEZES, 

ANTONIO CARLOS ARBINO DOS SANTOS, JACY RODRIGUES ANDRADE, 

REGES APARECIDO ANDRADE, VALDIR SOUZA DA COSTA, RAFAEL GIL 

SILVA, IZAC MENDES DE ARAÚJO, WILLIAN WHITE MENEZES ANDRADE, 

ROSILENE RODRIGUES ANDRADE, SUELEN JAQUES VIEIRA, JOSÉ CÍCERO 

AVELINO DE SOUZA, MARIO DA COSTA TORRES, JOSIANE JAQUES 

VIEIRA, KAMYLLA DAYENNE MENEZES ANDRADE, GILVANA SALETE DE 

ABREU, LUCIA APARECIDA SILVEIRA, CLEONICE MENDES DA SILVA, 

GRACIELE RIBEIRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISON QUEIROZ DE SOUZA - 

OAB:12.746/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 Por conseguinte, existindo omissão a ser sanada, conheço dos embargos 

e dou-lhes provimento, para:(a)corrigir a decisão de fl. 384, determinando 

a intimação dos devedores, via advogado constituído nos autos (art. 513, 

§ 1º do NCPC) a pagarem/cumprirem voluntariamente a obrigação imposta 

no título judicial, no montante de R$ 11.784,94, no prazo de 15 dias, sob 

pena de incidência dos consectários da mora judicial, definidos no art. 

523, § 1º do mesmo Codex;(b)afastar a alegação do credor de que a 

carga dos autos, após o pedido de cumprimento de sentença mas antes 

de qualquer ato decisório determinando tal exação, implique em ciência 

inequívoca da obrigação e justifique a incidência da regra suso 

mencionada;(c)indeferir pedido futuro e indeterminado de constrição de 

bens e bloqueio de valores de todos os devedores, juntamente ao 

requerimento de constrição de bem móvel de um deles, sem que o credor 

demonstre o motivo de se voltar a execução sobre todo patrimônio líquido 

de todos os devedores, em flagrante descompasso com o princípio da 

menor gravosidade da execução.Transitada em julgado a decisão, 

cumpra-se os comandos decisórios acima destacado.Publique-se.Às 

providências.Juína/MT, 30 de maio de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102454 Nr: 3335-81.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CASSIA CORREA DE 

VASCONCELOS - OAB:15688/A, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - 

OAB:OAB/SP 67.721

 Portanto, não observado inicialmente, o procedimento de liquidação da 

sentença coletiva exequenda, mas forte na ideia de aproveitamento dos 

atos processuais, determino à autora/exequente, a adequação do pedido 

inicial, a fim de promover a liquidação de seu crédito, pelo procedimento do 

art. 509, II, do NCPC, uma vez que não mais persiste a liquidação por 

artigos (art. 475-E do CPC/73) em nosso sistema jurídico.Adequada a 

pretensão, intime-se o executado, nos moldes do art. 511 do mesmo 

Diploma Legal.Às providências.Juína/MT, 30 de maio de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91978 Nr: 6439-52.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMIONATTO & CIA LTDA, CÂNDIDO 

SIMIONATTO, CLARI SIMIONATTO, JORAIDO SIMIONATTO, JUVELINO 

SIMIONATTO, LUIZA COSINE DA SILVA SIMIONATTO, PATRÍCIA 

SIMIONATTO, ERICA SIMIONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 485 de 823



BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) CENTRO E 

MÓDULO 03. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR 

DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 92435 Nr: 504-94.2013.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA B. 

MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 504-94.2013.811.0055 (Cód. 92435)

REQUERENTE: Banco Bradesco s/a

REQUERIDO: Edevaldo Teixeira da Silva

 BUSCA E APREENSÃO

V I S T O S.

 Defiro o pedido de suspensão no prazo de 30 dias.

Decorrido o prazo, intima-se o exequente para se manifestar, no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Juína/MT, 16 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57305 Nr: 3591-63.2010.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO DE OLIVEIRA *

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVANI MARINHO DA SILVA 

PADILHA, ESPÓLIO DE JOÃO ALBERTO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO, sem apreciação de mérito, o pedido 

verbalizado na ação incidental de embargos de terceiro aviada por Nivaldo 

de Oliveira em face do Espólio de João Alberto Padilha e Espólio de Ivani 

Marinho da Silva Padilha, nos termos do art. 485, VI, do NCPC.Em face da 

sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais 

bem como honorários advocatícios em favor do patrono do autor nos 

moldes da novel legislação processual (art. 85, §§ 2º e 11 do NCPC), no 

percentual de 10% sobre o montante atualizado da condenação, que 

“ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário” (art. 98, § 3º, NCPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com baixa na distribuição, com as anotações de estilo, ficando desde já 

autorizado o desarquivamento do feito sem ônus, dentro do prazo de seis 

meses, para a parte que deseje requerer o cumprimento da 

sentença.Publique-se.Às providências.Juína/MT, 11 de abril de 2018. 

FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 316 Nr: 4068-96.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ZANELA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

Proc. Da Faz. Pública Estadual - OAB:00

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº:4068-96.2004.811.0025 (Código nº 316)

EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO: Hélio Zanela ME

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS.

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Considerando que o último cálculo do débito foi apresentado em fevereiro 

de 2017, intime-se o credor para apresentar o cálculo atualizado do valor 

do débito, no prazo de 05 dias. Após, tornem os autos ao gabinete para 

cumprimento da medida.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Providências necessárias.

Juína/MT, 4 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 134770 Nr: 5665-46.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODIS ANTONIO MENEGAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO LEMOS GIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA/EMBARGANTE 

PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE A CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA ÀS FLS. 173/202.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56549 Nr: 2830-32.2010.811.0025

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDELENE FRANCISCA NARDY, JOSÉ LUIZ FRANCISCO 

PAES, SAMUEL FELIPE DA SILVA, SARA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56600 Nr: 2881-43.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KNRDC, KLRDC, AMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Autos nº 2881-43.2010.811.0025 – Código 56600

Exequente: Sulma Medeiros Rocha

Executado: Aparecido Moreira da Cruz

V I S T O S,

 Cuida-se de Execução de Alimentos proposta por Kelly Nayara da Cruz e 

Kenya Lucy Rocha da Cruz representadas pela genitora Sulma Medeiros 

da Rocha em face de Aparecido Moreira da Cruz, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento, deixou a parte autora de promover os atos 

e diligências que lhe competiam e, tentada a sua intimação pessoal, restou 

inexitosa ante a mudança de endereço (fl. 92), ocasionando assim o 

abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pela extinção 

do feito - fl. 88.

Relatados, DECIDO.

DIANTE DO EXPOSTO, havendo abandono da causa por mais de trinta dias 

por negligência da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Considerando o trabalho desempenhado pela defensora dativa Marli 

Gaspari Câmara, inscrita na OAB/MT 18.769, FIXO em seu favor 

honorários dativos no montante de 03 (três) URH’S da tabela atual da 

OAB.

EXPEÇA-SE certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 09/2007- 

CGJ.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Juína/MT, 1 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 105416 Nr: 287-80.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE JUINENSE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 

E MEDICINA INTENSIVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 “diente da noticia da possibilidade de composição judicial entre as partes 

suspendo o curso da ação pelo prazo de 10 dias , fixando como limite 

para aporte de eventual termo de transação entabulado entre os 

litigantes”. Passado o prazo concluso para holomogação do acordo ou 

decisão sobre a impugnação ao cumprimento de sentença.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81863 Nr: 1591-56.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI CRISTINI PANAS 

HELATCZUK - OAB:15515/MT

 Autos nº 1591-56.2011.811.0025 – Código 81863

Exequente: Márcia Gomes da Silva

Executado: Ednei Mota dos Santos

V I S T O S,

 Cuida-se de Execução de Alimentos proposta por Dhielri Gomes dos 

Santos representado por sua genitora Marcia Gomes da Silva em face de 

Ednei Mota dos Santos, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento, deixou a parte autora de promover os atos 

e diligências que lhe competiam e, tentada a sua intimação pessoal, restou 

inexitosa ante a sua não localização (fl. 63), ocasionando assim o 

abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pela extinção 

do feito - fl. 66.

Relatados, DECIDO.

DIANTE DO EXPOSTO, havendo abandono da causa por mais de trinta dias 

por negligência da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil e, 

consequentemente, REVOGO a decisão de fls. 51/53.

Recolha-se o mandado de prisão em aberto e proceda a baixa no Sistema 

BNMP-CNJ.

 Considerando o trabalho desempenhado pelas defensoras dativas Enádia 

Gracia dos Santos Ribeiro e Kelli Cristini Panas Helatczuk, inscritas na 

OAB/MT 8249-A e 15.515/O, respectivamente, FIXO para cada honorários 

dativos no montante de 02 (dois) URH’S da tabela atual da OAB.

EXPEÇA-SE certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 09/2007- 

CGJ.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Juína/MT, 1 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 87633 Nr: 1639-78.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDODS, CMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056-B/MT, MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:18730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA BISPO GOLO - 

OAB:20.634/0

 Autos nº 1639-78.2012.811.0025 – Código 87633

Exequente: Rosa Maria de Oliveira da Silva

Executado: Claudio Mendes de Oliveira

V I S T O S,

 Defiro os pedidos de fls. 87/88, expeça-se alvará para levantamento do 

valor depositado em favor do Exequente, devendo a quantia ser 

transferida para a seguinte conta: Banco Sicredi, Agência 0821-4, Conta 

Corrente: 00333-6 em nome de Marlene Fernandes dos Santos – CPF nº 

318.525.481-34.

Após, nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 1 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 89464 Nr: 3670-71.2012.811.0025

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de MARIA DO CARMO RIBEIRO 

DOS SANTOS, em virtude de seu irreversível estado de saúde, conforme 

constatado em audiência e parecer Ministerial. Nomeio DEFINITIVAMENTE 

curadora da interditanda sua irmã Roseli Ribeiro dos Santos Silva, 

qualificada nos autos, que não poderá por qualquer modo alienar ou 

onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza pertencentes à 

interdita, sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade 

previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, 

alimentação e bem estar da interdita. Lavre-se o termo de curatela, 

constando às restrições acima. Cumpra-se o disposto nos arts. 755, §3º e 

759, §1º, do CPC, publiquem-se os editais. Inscreva-se a sentença no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, por três 

vezes, com intervalo de 10 dias. Intime-se a curadora para compromisso, 
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em cujo termo deverá constar as restrições supra, todas referentes à 

proibição de alienações ou onerações de quaisquer bens da interdita, sem 

autorização judicial.Considerando o trabalho desempenhado pelo defensor 

dativo Rafael Gil Silva, inscrito na OAB/MT 20.303/O, FIXO em seu favor, 

honorários dativos no montante de 04 (quatro) URH’S da tabela atual da 

OAB.EXPEÇA-SE a certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 

09/2007- CGJ.Sem custas e honorários, em virtude do disposto no artigo 

98 do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Juína/MT, 1 de junho de 

2018.FABIO PETENGILLJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 86764 Nr: 691-39.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROJETUS ENGENHARIA COMÉRCIO E 

CONSTRUÇÕES LTDA, MARCOS BODSTEIN VILLAÇA, FAUSTO DE 

OLIVEIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "VISTOS EM CORREIÇÃO.1. Estes autos foram correicionados e estão em 

devida orde.2. REVOGO a decisão de fl. 101, eis que este Juízo possui 

entendimento diverso.3. No mais, DETERMINO a intimação do exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender por direito, sob 

pena de extinção.Às providências.Juína/MT, 8 de março de 2018.RAUL 

LARA LEITEJuiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 120098 Nr: 1458-38.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo "ADÃO 

CERQUEIRO", AGEU BISPO GONÇALVES, EZEQUIEL DE ALMEIDA, 

ANGELA MARIA MUNUARETTO, CLARICE DE ARO RIBEIRO, CLEIDE 

EFIGENIA TELES DE MIRANDA, FRANCISLANO DE ARAÚJO AVELINO, 

APARECIDO DE MENEZES, FERNANDA GUIMARAES DE SOUZA, 

FERNANDO BORGES PEREIRA, FERNANDO RAMOS DE JESUS, FLORIANO 

MARQUES DA SILVA, GILDEMAR SIMPLICIO GOMES, GILSON LOURES 

FERREIRA, JUSTINO ALVES DE FREITAS, JOSÉ ROBERTO ALVES*, JOSÉ 

AILTON DE ALMEIDA, JOSÉ APARECIDO DE MIRANDA, ISMAEL CORATO 

DE OLIVEIRA, JOCILIANO DOS SANTOS, HELIO SOUZA DE OLIVEIRA, 

CORATO DE OLIVEIRA, JADER BARBOZA DE OLIVEIRA, JESIEL DE 

OLIVEIRA GONÇALVES, JILMAR MARIANO, JOAO JOSE NETO DA CRUZ, 

JOSE CARLOS DA SILVA, JULIANO PEREIRA ALVES, KAROLAINE THALIA 

FERREIRA ALVES, KESSIE JHONES SCOLARI SOARES, ROSIMEIRE 

PATRICIA DA SILVA, ROSELENE DA SILVA, MARIA APARECIDA DRANKA, 

SILMARA DIAS DE SOUZA, LIONEI DE SOUZA NASCIMENTO, LUCAS 

BAGATIN, MARCIA BOTTAN NOGUEIRA, MARIA GASPARIN, MARILI 

LISBOA DA SILVA, PAULO SCHELSK KERPERS, PAULO SERGIO DE 

OLIVEIRA, ROBSON CESAR LEITE DOS SANTOS, ROGERIO ALVES DA 

CRUZ, RONICLEITON DA SILVA SANTANA, ROSENILDA DO NASCIMENTO 

GUIMARAES, ROSILAINE COUTINHO DA CRUZ, TIAGO DE OLIVEIRA 

EUGENIO, VALDEIR GONCALVES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE 

TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT, MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE FERNANDA FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 "SENTENÇA:Vistos em correição. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

com pedido liminar proposta por ADÃO OLIVEIRA DOS SANTOS E 

OUTROS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E INSTITUTO DE 

TERRAS DO MATO GROSSO E OUTROS, já qualificados nos autos.A ação 

foi distribuída em 20 de abril de 2016.Contudo, a parte autora 

manifestou-se em 26/10/2016, requerendo a desistência da ação (fls. 

201/202).À fl. 218, determinou-se a intimação da parte requerida para que 

se manifestasse acerca do pedido de desistência. Por fim, manifestação 

do requerido concordando com o pedido de desistência (fl. 219).Em 

seguida, vieram-me os autos para apreciação.Breve relato. Decido.Com 

efeito, não há óbice ao acolhimento do pedido de fls. 201/202.Ante o 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, para os fins 

do artigo 200, parágrafo único do NCPC, razão por que JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do 

Novo Código de Processo Civil.Por conseguinte, condeno o autor ao 

pagamento de custas judiciais e taxa judiciária, conforme determinação 

contida no artigo 90, NCPC, cuja cobrança ficará sob condição suspensiva 

de exigibilidade (art. 98, § 3º, NCPC).Preclusa a via recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Juína/MT, 8 de 

março de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 116292 Nr: 7414-69.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a advogada para apresentar atualização de cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 112072 Nr: 3621-25.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a advogada para manifestar acerca do cálculo acostado aos 

autos nas fls. 80/81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 110696 Nr: 2906-80.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a advogada para manifestar acerca do cálculo acostado aos 

autos nas fls. 64/65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 97106 Nr: 5580-02.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a advogada para manifestar acerca do cálculo acostado aos 

autos nas fls. 68/69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 97099 Nr: 5573-10.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a advogada exequente para manifestar-se acerca das 

solicitações efetuadas pelo Setor Cálculo RPV, para prosseguimento do 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 103115 Nr: 3879-69.2014.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ITATIBA DO SUL LTDA. - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA 

- OAB:6850/MT, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Código n. 103115

SENTENÇA

Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de 

TRANSPORTADORA ITATIBA SUL LTDA-ME, já qualificados nos autos.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 08/36.

A executada foi devidamente citada, conforme certidão de fl. 67, e, por 

conseguinte, apresentou contestação às fls. 89/94.

Após, a parte autora manifestou-se nos autos relatando que as partes 

realizaram acordo, e, por consequência, pugnou pela homologação da 

transação, bem como a suspensão do feito até o cumprimento integral do 

acordo (fl. 196/200).

 Homologação da transação à fl. 201.

Conquanto, após a transação, a parte autora informou nos autos o 

descumprimento parcial, tendo, portanto, requerido à suspensão do 

presente feito (fl. 215/218).

Decisão Judicial às fls. 221.

Por fim, manifestação da exequente requerendo a extinção do feito, ante o 

pagamento do débito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

Depreende-se dos autos que a requerida pagou integralmente o valor 

exequendo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na 

forma do artigo 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas judiciais e despesas processuais ficam a cargo da executada, 

conforme item 7 do acordo.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juína/MT, 7 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 98789 Nr: 192-84.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO BARBOZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 Vistos. Diante da certidão aportada aos autos, REDESIGNO a audiência 

para o dia 29/06/2018, às 17h00min. SAEM os presentes intimados. 

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128455 Nr: 1570-70.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS HENRIQUE SANTOS SILVA, KESSY 

JONES DA SILVA, WALMIR RENAU ADELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, GIVAGO DIAS MENDES - OAB:19831-OAB/ES, 

MILTON TAMURA - OAB:10.447/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) GIVAGO DIAS MENDES, para que proceda com a devolução 

dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, 

nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134660 Nr: 5583-15.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Ante o exposto, considerando que a sentença já se avizinha, só 

aguardando as alegações finais, MANTENHO a prisão preventiva do 

acusado e, por consequência, INDEFIRO o pedido da Defesa.Diante da 

juntada do laudo definitivo de drogas, REMETA-SE às partes para, 

querendo, renovar suas alegações finais no prazo legal, conforme já 

determinado anteriormente e CONCLUSOS para sentença, oportunidade 

em que será revisitada a prisão do acusado.CIÊNCIA ao Ministério Público 

e à Defesa.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95445 Nr: 3717-11.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO MOZART DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 245.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 28611 Nr: 798-30.2005.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

CARMEM LUCIA E SILVA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FERREIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,

DEFIRO o pleito ministerial de f. 406. Para tanto, DESIGNO audiência para o 

dia 04/06/2018, às 13h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 91283 Nr: 5685-13.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANILTON ROGERIO DOS SANTOS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 489 de 823



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta e agenda deste magistrado, 

REDESIGNO a audiência para o dia 04/06/2018, às 15h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95818 Nr: 4157-07.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES

 Vistos,

Considerando que este magistrado estará em gozo de férias no mês de 

abril do corrente ano, REDESIGNO a audiência para o dia 11/06/2018, às 

15h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102552 Nr: 3426-74.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DO NASCIMENTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS SANTAREM 

GONZALES - OAB:167.144

 Vistos,

Considerando que este magistrado estará em gozo de férias no mês de 

abril do corrente ano, REDESIGNO a audiência para o dia 11/06/2018, às 

13h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105035 Nr: 53-98.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR TOMAZ TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta de audiências e agenda deste 

magistrado, REDESIGNO a audiência para o dia 04/06/2018, às 15h30min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 109079 Nr: 2130-80.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYCHAEL COSTA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Considerando a necessidade de readequar a pauta para realização de júri 

(autos sob o Código n. 112580), REDESIGNO a audiência para o dia 

06/06/2018, às 16h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117824 Nr: 163-63.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON GUSTAVO CEZIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta de audiências e agenda deste 

magistrado, REDESIGNO a audiência para o dia 07/06/2018, às 14h00min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 120060 Nr: 1436-77.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX LINO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 Vistos,

 Considerando que a e. Corregedoria-Geral da Justiça não dispensou este 

Magistrado do treinamento de implantação do Sistema BNMP 2.0 que se 

realizou no dia 19 de Março de 2018, em Cuiabá- MT (Expediente n. 

002278-78.2018.811.0000), REDESIGNO a audiência para o dia 

06/06/2018, às 15h00min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123739 Nr: 3692-90.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI MARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta de audiências e agenda deste 

magistrado, REDESIGNO a audiência para o dia 07/06/2018, às 16h00min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133467 Nr: 4745-72.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta de audiências e agenda deste 

magistrado, REDESIGNO a audiência para o dia 06/06/2018, às 15h30min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias
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 Cod. Proc.: 135323 Nr: 16-66.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON TEIXEIRA DE SOUZA, FELIPE 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM LÚCIA E SILVA 

PRADO - OAB:5289/MT, HILONÊS NEPOMUCENO - OAB:14764-B/MT

 Vistos. Considerando que a audiência ficou prejudicada em razão da falta 

de intimação das testemunhas, REDESIGNO a audiência para o dia 

06/06/2018, às 17h30min. OFICIE-SE a Comarca de Sapezal informando 

que o acusado Felipe Soares encontra-se segregado nesta Comarca. 

SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137431 Nr: 1505-41.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SODRÉ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria n. 725/2018- DGTJ/PRES que suspendeu 

o expediente no dia 28 de maio de 2018 em razão da greve geral dos 

caminhoneiros, REDESIGNO a audiência para o dia 04/06/2018, às 

09h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137459 Nr: 1528-84.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDSA, JRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO RODRIGO CORREA 

DA SILVA - OAB:24421/O

 Vistos,

DESIGNO o dia 11/06/2018 às 17h30min, para realização de audiência 

destinada à oitiva das partes envolvidas, bem como da escrivã Cacilda 

Zomer, a fim de aclarar a real situação do caso.

Enquanto isso, PERMANECEM vigentes as medidas anteriormente 

aplicadas.

INTIMEM-SE as partes e a testemunha.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123750 Nr: 3700-67.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLENDA DOS SANTOS VILELA, GLEISON 

ARTHUR SCHILLING, JOEL ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO 

- OAB:19216, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129107 Nr: 1977-76.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BILLER PISKE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) CAIO FERNANDO GIANINI LEITE, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 80433 Nr: 4975-61.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERNANDES NUNES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183406245

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 80433.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - BRASNORTE ( TJMT )

Data de Envio: 04/06/2018 10:16:22

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102552 Nr: 3426-74.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DO NASCIMENTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS SANTAREM 

GONZALES - OAB:167.144

 Código de rastreabilidade: 81120183406347

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 102552.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - VÁRZEA GRANDE ( TJMT )

Data de Envio: 04/06/2018 10:43:01

Assunto: META 02 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129080 Nr: 1961-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIANDRO MATIAS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Código de rastreabilidade: 81120183406384

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 129080 - CONFRESA-MT.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - PORTO ALEGRE DO NORTE ( 

TJMT )

Data de Envio: 04/06/2018 11:00:24

Assunto: META 1 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DO AUTOR - OBS: SEGUE EM 

DOIS ANEXOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias
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 Cod. Proc.: 129080 Nr: 1961-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIANDRO MATIAS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Código de rastreabilidade: 81120183406387

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 129080 - VILHENA-RO.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: VIL - Cartório Distribuidor ( TJRO )

Data de Envio: 04/06/2018 11:02:39

Assunto: META 1 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DO AUTOR - OBS: SEGUE EM 

DOIS ANEXOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129891 Nr: 2441-03.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI DEIVID DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria n. 725/2018- DGTJ/PRES que suspendeu 

o expediente no dia 28 de maio de 2018 em razão da greve geral dos 

caminhoneiros, REDESIGNO a audiência para o dia 02/08/2018, às 

13h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137050 Nr: 1266-37.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON DE ALMEIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 40.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83322 Nr: 3550-62.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ALEXANDRE DO NASCIMENTO, 

ALOISIO VIDAL SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:12457

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUSTAVO ALEXANDRE DO 

NASCIMENTO, Cpf: 21868594831, Rg: 33095881, Filiação: Sulimar 

Perpétua S. B. do Nascimento, brasileiro(a), sem mais dados de 

identificação. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva externada na denúncia para CONDENAR o acusado 

GUSTAVO ALEXANDRE DO NASCIMENTO, nas penas do art. 168, §1º, III, 

do CP e o acusado ALOÍSIO VIDAL SILVA DIAS, nas penas do art. 180, 

§1º, do CP.Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código 

Penal, passo à individualização da pena.DO RÉU GUSTAVO ALEXANDRE 

DO NASCIMENTOPena: Reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.1º 

FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1)Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e 

com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau 

ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2)Antecedentes: O réu não 

possui antecedentes criminais;3)Conduta Social: não consta dos autos 

nada que desabone sua conduta social.4)Personalidade: não há nos autos 

estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer 

traço psicológico relevante;5)Circunstancias: são típicas do 

crime;6)Motivos: são inerentes ao tipo penal;7)Consequências: mínimas, 

notadamente quando os objetos foram recuperados e devolvidos ao 

proprietário; 8)Comportamento da vítima: inexistente. FIXO a pena-base em 

1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/3 do salário 

mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida 

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.2ª 

FASEINEXISTEM circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena. 3ª 

FASEINEXISTEM causas de diminuição.RECONHECO a causa de aumento 

prevista no inciso III, § 1º do art. 168, do Código Penal, e aumento a pena 

em 1/3, alcançando a pena provisória de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses 

de reclusão e 13 (treze) dias- multas.Assim, alcanço uma PENA 

DEFINITIVA de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) 

dias-multa.A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do 

art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Tendo em vista o regime fixado, 

CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade. Nos termos do artigo 44, 

§ 2º, do Código Penal, e considerando que as circunstâncias do artigo 59 

do mesmo diploma legal não desabonam o réu a ponto de impedir a 

substituição, CONVERTO a pena privativa de liberdade em duas penas 

restritiva de direito na forma e condições a serem fixadas em audiência 

admonitória designada nos autos do Executivo de Pena.DEIXO proceder à 

suspensão condicional da pena em razão da substituição por PRD. DO 

RÉU ALOÍSIO VIDAL SILVA DIASPena: reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) 

anos, e multa.1º FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no 

artigo 59 do Código Penal, tem-se que:9)Culpabilidade: O réu praticou fato 

reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere 

do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal;10)Antecedentes: O réu 

não possui antecedentes criminais;11)Conduta Social: não consta dos 

autos nada que desabone sua conduta social.12)Personalidade: não há 

nos autos estudo especializado e dados concretos que permitam inferir 

qualquer traço psicológico relevante;13)Circunstancias: são típicas do 

crime;14)Motivos: são inerentes ao tipo penal;15)Consequências: do crime 

foram comuns ao tipo penal; 16)Comportamento da vítima: inexistente. 

FIXO a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à 

razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime. 2ª FASEInexistem agravantes e atenuantes.3ª 

FASENão havendo causas de diminuição ou de aumento da pena, torno-a 

DEFINITIVA a pena em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A 

pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, 

“c”, do Código Penal.Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o 

direito de apelar em liberdade. Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código 

Penal, e considerando que as circunstâncias do artigo 59 do mesmo 

diploma legal não desabonam o réu a ponto de impedir a substituição, 

CONVERTO a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de 

direito na forma e condições a serem fixadas em audiência admonitória 

designada nos autos do Executivo de Pena.DEIXO proceder à suspensão 

condicional da pena em razão da substituição por PRD.Custas e despesas 

processuais proporcionais aos réus.Transitada em julgado a sentença 

para as partes, DETERMINO as seguintes providências:01) EXTRAIAM-SE 

as guias de execução definitiva;02) COMUNIQUE-SE ao TRE-MT, via 

INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF (art. 595 da CNGC/MT);03) 

COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;04) 

OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;05) INTIME-SE 

os réus para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da multa ou 

comprovar sua impossibilidade, caso em que a execução fiará suspensa 

até a data do seu livramento, observando-se o art. 1.598 e seguintes da 

CNGC.06) PROVIDÊNCIAS quanto à execução da multa.Tendo em vista a 

atuação da advogada Dativa Dra. ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA, CONDENO o 

Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos honorários 

advocatícios no valor de 07 URH, expedindo a certidão de honorários 

dativos. ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da 

e. CGJ e art. 298 e seguintes, da CNGC/2017, feitas as comunicações 
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semestrais devidas.P. I. C.CIÊNCIA ao MP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cássia Inês dos Santos, 

digitei.

Juína, 23 de maio de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134217 Nr: 5264-47.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ATAIDE COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO ATAIDE COSTA DOS 

SANTOS, Filiação: Expedita Costa de Souza e Francisco Paulo Costa dos 

Santos, data de nascimento: 18/12/1979, brasileiro(a), natural de Vargem 

Grande-MA, convivente, pedreiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos,Presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, 

cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a 

denúncia oferecida.CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) 

supramencionado(a, s) para, nos termos do art. 396 do CPP:(a) 

TOMAR(EM) CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;(b) 

RESPONDER(EM) À ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, contados 

do efetivo cumprimento do mandado de citação (Súmula 710/STF).Na 

oportunidade da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER 

INFORMADO(A, S) e ADVERTIDO(A, S) de que:(a) PODERÁ(ÃO) contratar 

advogado(a) para apresentar defesa;(b) caso não tenha condições de 

contratar um(a) advogado(a) ou não o contrate no prazo de 10 (dez) dias 

ser-lhe-á nomeado um(a) Advogado(a) Dativo(a);Para tanto, DEVERÁ o 

Sr. Meirinho indagar ao(s, a) acusado(s, a) se ele(s) pretende(em) ou não 

constituir advogado(a), bem como as razões de não contratar (art. 1.373, 

§§ 3º e 4º, da CNGC).(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu 

poderá procurar a Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se 

acerca do procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).O(A, S) 

acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que não 

poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).INDEFIRO os itens pleiteados na cota 

ministerial no que tange aos requerimentos de folhas de antecedentes 

criminais, bem como certidão criminal do Cartório Distribuidor desta 

Comarca, uma vez que o Ministério Público, ostentando o poder de 

requisição, não comprovou a impossibilidade de fazê-los, forte do art. 

1.373, II, da CNGC.CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 24 de maio de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108800 Nr: 1973-10.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MATEUS HENRIQUE LIMA DOS SANTOS, 

Rg: 2902985-8, Filiação: Ednéia Rios Lima e Juraci de Souza Santos, data 

de nascimento: 01/07/1996, brasileiro(a), solteiro(a), mecanico, Telefone 

66-9600-7338. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos em correição,Presentes os requisitos exigidos pelo art. 

41 do CPP, cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, 

RECEBO a denúncia oferecida.CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) 

supramencionado(a, s) para, nos termos do art. 396 do CPP:(a) 

TOMAR(EM) CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;(b) 

RESPONDER(EM) À ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, contados 

do efetivo cumprimento do mandado de citação (Súmula 710/STF).Na 

oportunidade da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER 

INFORMADO(A, S) e ADVERTIDO(A, S) de que:(a) PODERÁ(ÃO) contratar 

advogado(a) para apresentar defesa;(b) caso não tenha condições de 

contratar um(a) advogado(a) ou não o contrate no prazo de 10 (dez) dias 

ser-lhe-á nomeado um(a) Advogado(a) Dativo(a);Para tanto, DEVERÁ o 

Sr. Meirinho indagar ao(s, a) acusado(s, a) se ele(s) pretende(em) ou não 

constituir advogado(a), bem como as razões de não contratar (art. 1.373, 

§§ 3º e 4º, da CNGC).(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu 

poderá procurar a Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se 

acerca do procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).O(A, S) 

acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que não 

poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).INDEFIRO os itens pleiteados na cota 

ministerial no que tange aos requerimentos de folhas de antecedentes 

criminais, bem como certidão criminal do Cartório Distribuidor desta 

Comarca, uma vez que o Ministério Público, ostentando o poder de 

requisição, não comprovou a impossibilidade de fazê-los, forte do art. 

1.373, II, da CNGC.CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 23 de maio de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106207 Nr: 674-95.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN DA ROSA BRAZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHONATAN DA ROSA BRAZAN, Cpf: 

05070840126, Rg: 12.745.002-01, Filiação: Luis Carlos Brazan, data de 

nascimento: 16/04/1996, brasileiro(a), natural de Juína-MT, solteiro(a), 

mecanico, Telefone 66 9638-3584. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos em correição,Presentes os requisitos exigidos pelo art. 
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41 do CPP, cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, 

RECEBO a denúncia oferecida.CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) 

supramencionado(a, s) para, nos termos do art. 396 do CPP:(a) 

TOMAR(EM) CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;(b) 

RESPONDER(EM) À ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, contados 

do efetivo cumprimento do mandado de citação (Súmula 710/STF).Na 

oportunidade da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER 

INFORMADO(A, S) e ADVERTIDO(A, S) de que:(a) PODERÁ(ÃO) contratar 

advogado(a) para apresentar defesa;(b) caso não tenha condições de 

contratar um(a) advogado(a) ou não o contrate no prazo de 10 (dez) dias 

ser-lhe-á nomeado um(a) Advogado(a) Dativo(a);Para tanto, DEVERÁ o 

Sr. Meirinho indagar ao(s, a) acusado(s, a) se ele(s) pretende(em) ou não 

constituir advogado(a), bem como as razões de não contratar (art. 1.373, 

§§ 3º e 4º, da CNGC).(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu 

poderá procurar a Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se 

acerca do procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).O(A, S) 

acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que não 

poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).INDEFIRO os itens pleiteados na cota 

ministerial no que tange aos requerimentos de folhas de antecedentes 

criminais, bem como certidão criminal do Cartório Distribuidor desta 

Comarca, uma vez que o Ministério Público, ostentando o poder de 

requisição, não comprovou a impossibilidade de fazê-los, forte do art. 

1.373, II, da CNGC.CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 23 de maio de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-04.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MACIEL COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 06/06/2018 às 18:00H. Deverá trazer as 

testemunhas arroladas para o ato independente de intimação.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 82444 Nr: 2334-66.2011.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PRESTES DE OLIVEIRA, VALÉRIA MINEIRO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA RITA PISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução e Julgamento 

designada para o dia 06/06/2018 às 14:00H. Deverá trazer suas 

testemunhas, independente de intimação, nos termos do art. 34 da Lei n° 

9.099/95.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109552 Nr: 2362-92.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESCIAS MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

GUTERRES - OAB:20272/O

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 20/06/2018 às 11:20H

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109615 Nr: 2410-51.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE DE PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

GUTERRES - OAB:20272/O

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 20/06/2018 às 11:25H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109561 Nr: 2371-54.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEENY DE MOURA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054O

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 20/06/2018 às 14:00H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109548 Nr: 2358-55.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE REGINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054O

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 20/06/2018 às 14:05H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106490 Nr: 833-38.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MACEDO DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054O

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 20/06/2018 às 14:15H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109564 Nr: 2374-09.2015.811.0025
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 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENAIR DE FATIMA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054O

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 26/06/2018 às 14:10H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109566 Nr: 2376-76.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054O

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 20/06/2018 às 14:20H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109596 Nr: 2392-30.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BRAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 20/06/2018 às 11:15H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 94711 Nr: 2951-55.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G F DA SILVA MADEIRAS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 20/06/2018 às 13:35H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 94711 Nr: 2951-55.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G F DA SILVA MADEIRAS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Certifico que deixo de proceder com a intimação do autor do fato, tendo 

em vista Certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça às fls. 121-verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81475 Nr: 1132-54.2011.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

20/06/2018 às 13:55H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109597 Nr: 2393-15.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO ANTONIO BARTOCZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 20/06/2018 às 13:45H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109344 Nr: 2233-87.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANILTON COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 20/06/2018 às 13:40H.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54069 Nr: 457-28.2010.811.0025

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE EXECUTIVO DO IBAMA GEREX II - 

JUINA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência preliminar designada para o dia 

20/06/2018 às 13:30H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109516 Nr: 2326-50.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR AGUETONI PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 20/06/2018 às 11:10H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109598 Nr: 2394-97.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES STACKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 20/06/2018 às 10:55H.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106507 Nr: 850-74.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI ELIAS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência preliminar designada para o dia 

20/06/2018 às 11:00h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109616 Nr: 2411-36.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUSA ALVES ADIERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 20/06/2018 às 11:05H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102054 Nr: 2986-78.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES FUGIHARA MAEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS MARCEL DE 

BARROS - OAB:17815/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 20/06/2018 às 10:40H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109522 Nr: 2332-57.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN GRATIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS MARCEL DE 

BARROS - OAB:17815/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 20/06/2018 às 10:45H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109546 Nr: 2356-85.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JANUARIO BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 20/06/2018 às 10:50H.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 047/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL 

D’OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que o Servidor Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor 

Judiciário Substituto da Secretaria da 3ª Vara, estará usufruindo férias no 

período de 11 a 30/6/2018 ;

 R E S O L V E:

 DESIGNAR o servidor LINDOMAR RODRIGUES VIEIRA, Auxiliar Judiciário, 

matrícula 8709, para exercer a função de GESTOR JUDICIÁRIO 

SUBSTITUTO da Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, no período de 11 a 

30/6/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’Oeste, 29 de maio de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº. 046/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL 

D’OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que a Servidora Marisa Minowa, Gestora Judiciária do 

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, estará usufruindo 

férias no período de 4 a 13/6/2018 e estará usufruindo compensatórias 

nos dias 14 e 15/6/2018;

 R E S O L V E :

 DESIGNAR a servidora ELIETE LOPES DE LIMA MACHADO, Técnica 

Judiciária, matrícula 2061, para exercer a função de GESTORA 

JUDICIÁRIA do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania desta 

Comarca, no período de 4 a 13/6/2018 e nos dias 14 e 15/6/2018, durante 

as férias e compensatórias da titular, respectivamente.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’Oeste, 29 de maio de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 103017 Nr: 920-12.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A F da Silva Comercio, Amacio Felipe da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador -Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 Vistos.

Considerando que não se esgotaram todos os meios de tentativa de 

citação do executado, INDEFIRO o pedido de citação por edital de fls. 66.

Assim, DETERMINO a intimação do exequente para que se utilizando dos 

meios cabíveis descortine o endereço do executado, comprovando nos 

autos documentalmente, com o fito de se exaurir todas as opções 

constantes nos art. 256 do CPC, sendo que, em caso de pedido de 

pesquisa via sistemas conveniados, deverá trazer o mínimo de dados 

necessários a tanto, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente o exequente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 22 de agosto de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
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 Cod. Proc.: 103017 Nr: 920-12.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A F da Silva Comercio, Amacio Felipe da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador -Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 Vistos;

Em que pese o teor da certidão de fls. 60, DETERMINO a expedição do 

mandado de penhora e intimação sem o recolhimento das custas 

referentes a diligências dos oficiais de justiça, nos termos do artigo 39, 

caput, da Lei 6.830/80 c/c Lei Ordinária do Estado de Mato Grosso n.º 

10.334/15.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 25 de abril de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 135061 Nr: 2340-18.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 240/242 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255447 Nr: 5784-49.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Lemes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259468 Nr: 1636-58.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Galdino Fontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB:SP 

/ 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), de 

acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253896 Nr: 5171-29.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Josefa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. sentença de fls. 52/56 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 18877 Nr: 2333-70.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bruschi Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Determino a intimação da parte exequente para manifestar sobre o 

transcurso do prazo do parcelamento, em 15 (quinze) dias, advertindo que 

a ausência de manifestação implicará na extinção do feito pelo 

cumprimento de obrigação, ou seja, o pagamento do parcelamento.

Cumpra-se

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246104 Nr: 1145-85.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VB Alimentos Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques e Caetano Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suérika Maia de Paula Carvalho 

- OAB:6514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente sobre a manifestação do Administrador Judicial de 

fls. 46, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 23 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251529 Nr: 3839-27.2017.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cezar Massam Nichols 

- OAB:11.270

 Com fundamento no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a 

autocomposição derradeira em todos os seus termos e cláusulas e JULGO 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito.

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução.

 Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes de prolação de 

sentença, isento-as de pagamento de custas e despesas processuais, 

conforme art. 87, §3° do CPC.

As partes desistem do prazo recursal.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 103017 Nr: 920-12.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A F da Silva Comercio, Amacio Felipe da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador -Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 Interposto recurso de apelação, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intimem-se os apelantes para manifestação/contrarrazões 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT 07 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255447 Nr: 5784-49.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o pedido de penhora on-line, do débito principal, 

que deverá recair sobre dinheiro nas contas de Auto Posto Lemes Ltda, 

até o valor total de R$ 73.333,40 (setenta e três mil, trezentos e trinta e 

três reais e quarenta centavos).Se infrutífera a indisponibilidade, intime-se 

o exequente para que indique outros bens passíveis de penhora, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do 

Código de Processo Civil.Se frutífera, posto que parcialmente, intime-se o 

executado na pessoa do seu advogado, ou não o tendo, pessoalmente, 

para cientificar-lhe da indisponibilidade e, querendo, comprovar a 

impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis ou se a remanesce 

a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, em 5 (cinco) 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Mirassol D’Oeste/MT, 15 de maio 

de 2018Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 103017 Nr: 920-12.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A F da Silva Comercio, Amacio Felipe da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador -Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de A F DA SILVA COMERCIO E AMACIO 

FELIPE DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.

Considerando-se o teor da certidão de fl. 68, as quais informam que o 

requerente mesmo sendo devidamente intimado para propulsionar o feito, 

não se manifestou, desta forma, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

 À luz do exposto, em razão da inércia do postulante, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do 

Novo Código de Processo Civil.

SEM CUSTAS com fulcro no art. 460 da CNGC.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste-MT, 09 de fevereito de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231255 Nr: 2507-93.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Souza Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para juntar aos autos o numero 

da conta bancária para posterior emissão de Alvará do valor constante do 

recibo de depósito de fls. 99/100

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 29441 Nr: 88-47.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Muniz Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para juntar aos autos o numero 

da conta bancária para posterior emissão de Alvará do valor constante do 

recibo de depósito de fls. 189

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 93858 Nr: 4526-82.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandyr Dias Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para juntar aos autos o numero 

da conta bancária para posterior emissão de Alvará do valor constante do 

recibo de depósito de fls. 129

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 156749 Nr: 1213-11.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzelaine Maria de Lima Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora para juntar aos autos o numero 

da conta bancária para posterior emissão de Alvará do valor constante do 

recibo de depósito de fls. 135/136

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 187546 Nr: 2275-52.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Marlene Raia Martinez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora para juntar aos autos o numero 

da conta bancária para posterior emissão de Alvará do valor constante do 

recibo de depósito de fls. 174/175
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235757 Nr: 616-03.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Jose da Silva - 

OAB:16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para juntar aos autos o numero 

da conta bancária para posterior emissão de Alvará do valor constante do 

recibo de depósito de fls. 120/121

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 29432 Nr: 72-93.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Divino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Jaó Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A, Empresa Transnico Com. e Transporte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA DE MENEZES - 

OAB:, Marcelo de Oliveira - OAB:11.694-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Luciano dos Santos - 

OAB:4105, Maria Emília Gonçalves de Rueda - OAB:PE 23.748, Otavio 

Fernando de Oliveira - OAB:12.101 / B

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls.786 cujo teor 

transcrevo. DESPACHO/DECISÃO: Vistos.Ante o teor da petição de 

fls.767/785, INTIME-SE Transportes Jaó Ltda para se manifestarem 15 

(quinze) dias, voltando-me CONCLUSOS com urgência.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255254 Nr: 5681-42.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elena Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B, Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 46 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 17/07/2018, às 16h30min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256280 Nr: 187-65.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Pauferro da Silva Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 51 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 17/07/2018, às 17h, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256989 Nr: 480-35.2018.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Emilia Silva Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 40 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 17/07/2018, às 16h, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257486 Nr: 662-21.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide Bernabé Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 45 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 17/07/2018, às 15h45min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251030 Nr: 3559-56.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvanei Pereira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado da parte autora foi intimado via DJE 

para manifestar acerca do laudo pericial, deixando fluir o prazo, sem 

manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 04 de Junho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 147441 Nr: 4654-34.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Roberto de Souza 

Moraes - OAB:4834

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 167, de modo que SUSPENDO o presente feito 

pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Com o transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a exequente para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 22 de setembro de 2017.
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Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251189 Nr: 3642-72.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 43/43V a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 17/07/2018, às 15h30min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256398 Nr: 234-39.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 69/69V a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 17/07/2018, às 16h45min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256734 Nr: 386-87.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabete do Socorro Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 43/43V a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 17/07/2018, às 16h15min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254853 Nr: 5540-23.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Augusto Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 49/49v a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 17/07/2018, às 15h15min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259420 Nr: 1607-08.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassia Kaliane de Carvalho Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), de 

acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257853 Nr: 851-96.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STS - Sociedade de Terceirização de Serviços Ltda - 

ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sascar Tecnologia e Segurança Automotiva 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora efetuar o preparo de carta precatória 

a ser remetida para a comarca de Barueri - SP, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246751 Nr: 1505-20.2017.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erika Lazareti Goveia - ME, Erika Lazareti 

Gouveia, Wender Fábio Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070, Marcel de Sá Pereira - OAB:12070

 (...)Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido 

vertido nos presentes embargos monitórios, com fundamento no art. 487, I 

do CPC para o fim constituir como título executivo judicial a prova da dívida 

apresentada na inicial desta ação monitória, os quais deverão ser 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC desde a data do vencimento e 

acrescido de juros legais de 1% ao mês, contados a partir da data da 

citação.Condeno a embargante ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §2º do Código de Processo Civil. P. R. I. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 29 de maio de 2018. Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239948 Nr: 2822-87.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geyse Marcela Chiuchi, Fernando Abel Chiuchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício José Garcia Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaias dos Santos Silva 

Júnior - OAB:11849/B

 (...)Por todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.Condeno os 
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requerentes ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

assim como aos honorários advocatícios, contudo ficam isentos de 

exigibilidade, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária 

gratuita, conforme disposições da Lei nº 1.060/1950.Preclusas as vias 

recursais, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. 

C.Mirassol D’Oeste/MT, 29 de maio de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 147441 Nr: 4654-34.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Roberto de Souza 

Moraes - OAB:4834

 Conforme manifestação do exequente às fls. 177/178, vislumbra-se que o 

requerido efetivou o pagamento do débito reclamado na petição inicial.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Por corolário, defiro o desbloqueio dos valores anteriormente restringidos 

às fls. 175/176.

Condeno a parte executada ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

 Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

P. R. I. C.

 Mirassol D’ Oeste/MT, 29 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232761 Nr: 3461-42.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAG, AGVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro os pedidos formulados às fls. 59 tendo em vista que, ao contrário 

do alegado pela parte exequente, não houve notícia nos autos de que o 

executado labora na empresa Minerva, tampouco de que estaria sendo 

efetuados descontos em sua folha de pagamento e depósito em conta 

judicial.

Igualmente, verifico pela certidão de fls. 62 a inexistência de valores 

vinculados a conta judicial, o que impossibilita efetivar qualquer 

levantamento em favor do exequente.

Desta feita, intime-se a parte exequente para pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, ao MPE para manifestação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 29 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259420 Nr: 1607-08.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassia Kaliane de Carvalho Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO liminarmente a medida requerida na petição inicial.Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em mãos do 

representante da parte autora.Executada a liminar, cite-se a parte 

requerida para, querendo:a) Em cinco dias, pagar a integralidade da dívida 

segundo os valores apresentados pelo credor na inicial R$ 14.294,05 

(quatorze mil, duzentos e noventa e quatro e cinco centavos), conforme 

planilha de cálculo de fl. 05/05-v, acrescidos das despesas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2.º, do Novo Código de Processo Civil, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus representado pela 

alienação fiduciária;b) Em quinze dias, apresentar resposta, mesmo se 

houver pagado a dívida, hipótese em que pode ter efetuado o pagamento a 

maior e pretenda a restituição do indébito. Todavia, ultrapassado o prazo 

de 05 (cinco) dias e não havendo pagamento, fixar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º 

art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69).Autorizo o cumprimento da liminar na 

forma do art. 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.Neste pórtico, 

comprovada a mora e inadimplemento do devedor, com arrimo no § 9º do 

art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, desde já determino a restrição do bem, 

cujo resultado segue anexo a presente decisão.Noutro giro, restando 

frutífera a apreensão, deverá a parte autora retirar o bem no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas e, a parte requerida deverá entregar a 

documentação do bem apreendido, devendo ser constado no mandado, 

conforme preconiza o art. 3º, §§13º e 14º do Decreto-Lei nº 

911/69.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem 

em mãos do representante do autor.Caso não seja concretizada a busca e 

apreensão pelo fato do bem não ser encontrado, intime-se o requerente 

para manifestar sobre eventual conversão do feito em ação executiva, 

c o n f o r m e  d i s p õ e  o  a r t .  4 º  d o  D e c r e t o - L e i  n º 

911/69.Intimem-se.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 08 de maio de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254615 Nr: 5444-08.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseleni Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora que foi designado para o dia 

26/07/2018, as 08:30 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 227883 Nr: 683-02.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creusa Gabriel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora que foi designado para o dia 

26/07/2018, as 09:00 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 
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identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254736 Nr: 5508-18.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora que foi designado para o dia 

26/07/2018, as 09:30 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256626 Nr: 342-68.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelino Roberto da Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora que foi designado para o dia 

19/07/2018, as 16:30 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256523 Nr: 305-41.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Caitano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora que foi designado para o dia 

19/07/2018, as 15:00 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257406 Nr: 641-45.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Zarzenon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora que foi designado para o dia 

19/07/2018, as 10:00 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255550 Nr: 5822-61.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Honório Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora que foi designado para o dia 

19/07/2018, as 10:30 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256094 Nr: 96-72.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Domingues Raimundo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B, Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora que foi designado para o dia 

19/07/2018, as 13:30 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255633 Nr: 5858-06.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angelina Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora que foi designado para o dia 

19/07/2018, as 11:30 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250059 Nr: 3068-49.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genesis Santana Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora que foi designado para o dia 
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19/07/2018, as 14:00 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254856 Nr: 5543-75.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilda Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora que foi designado para o dia 

19/07/2018, as 14:30 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256992 Nr: 483-87.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pedro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora que foi designado para o dia 

19/07/2018, as 11:00 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256636 Nr: 345-23.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdOT, Lucimar Batista de Oliveira Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora que foi designado para o dia 

19/07/2018, as 13:00 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255324 Nr: 5732-53.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento Mandes Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

19/07/2018, as 9:30 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254677 Nr: 5474-43.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha dos Santos de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Coberlino - 

OAB:9.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

19/07/2018, as 15:30 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257452 Nr: 650-07.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: William Antonio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

19/07/2018, as 9:00 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256555 Nr: 313-18.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Galdino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

19/07/2018, as 16:00 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230123 Nr: 1889-51.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Pereira de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiola Piva da Costa, Stefano de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 
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OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Mendes de Oliveira 

Filho - OAB:1404, José Geraldo da Costa - OAB:1547

 Intimar os advogados das partes que foi designado para o dia 19/07/2018, 

as 8:30 horas para a realização da perícia médica a ser realizado nos 

autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 10809 Nr: 1319-22.2002.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA DEMARCHI DO CARMO, BARBARA 

DEMARCHI DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS, 

Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMARY CANÇADO - 

OAB:4.127-A/MT

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 11144 Nr: 1783-46.2002.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Diolina de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32759 Nr: 3215-90.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verginia Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 33457 Nr: 4020-43.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Faustino de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - 

OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 94874 Nr: 4677-48.2009.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603, Iza Márcia Costa - OAB:10834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 159260 Nr: 1619-32.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rosa de Barros dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231389 Nr: 2608-33.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Francisco da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 24228 Nr: 1490-37.2006.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romão Francisco Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31189 Nr: 1725-33.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Reis Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Julio Cesar Massam Nichols - OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32341 Nr: 3039-14.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Rosa Aparecida Trevizan de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 72337 Nr: 703-03.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ananias de Lima Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 113359 Nr: 3579-91.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Alice de Moraes Leme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 141220 Nr: 3495-56.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdomira Guirra de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 141854 Nr: 3299-86.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Regina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 164661 Nr: 2587-62.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiana Rosa Maciel, MdDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 209441 Nr: 1881-11.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellington Martins Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 212579 Nr: 2482-17.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Affonso Gianini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234369 Nr: 4451-33.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altina Durvalina Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9495

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235417 Nr: 409-04.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nilda Ricardo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234369 Nr: 4451-33.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altina Durvalina Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9495

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 20898 Nr: 1052-45.2005.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercina da Costa Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 73092 Nr: 958-58.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 80285 Nr: 2239-49.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Geraldo de Palma Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 154839 Nr: 1649-67.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazara Ferreira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 193476 Nr: 3215-17.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Antonio Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 197090 Nr: 3830-07.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Laice Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 213180 Nr: 2567-03.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ilza Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244151 Nr: 118-67.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Graça de Andrade Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 13272 Nr: 727-41.2003.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Pereira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 18137 Nr: 1771-61.2004.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esflano José da Silva, Esflano José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3.650/MT

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 28692 Nr: 2558-85.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deolindo Anjoulette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 72721 Nr: 807-92.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel de Souza Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238044 Nr: 1791-32.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Celeste Pedroso de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 70796 Nr: 260-52.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Corina Paula dos Santos Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 149323 Nr: 282-08.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marta Rita de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 29470 Nr: 113-60.2008.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefa Pereira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa - Procurador Federal - OAB:3.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neula de Fátima Miranda - 

OAB:6.553

 Intimar o advogado da parte embargada para que informe nos autos, no 

prazo legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de 

Alvará Eletrônico.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-17.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Procedo com nova intimação da parte requerida acerca da R. 

Decisão de Id. 12917074, haja vista a habilitação do seu novo procurador 

Dr. Nelson Willians Fratoni Rodrigues - OAB/MT 10.065-A, consoante 

petição de habilitação de Id. 13469092, a fim de evitar qualquer nulidade. 

Mirassol D'Oeste-MT, 04 de junho de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

UELITA DE PAULA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 18/09/2018 Hora: 15:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231876 Nr: 636-13.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Aparecido Crisostomo de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

EXECUTIVO DE PENA – Cód. 231876

Recuperando: Diego Aparecido Crisostomo de Pinho

Presentes:

Juíza de Direito: Drª. Edna Ederli Coutinho

 Promotor de Justiça: Dr. Osvaldo Moleiro Neto

Defensor Público: Dr. Marcus Vinicius Esbalqueiro
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Flagrado: Diego Aparecido Crisostomo de Pinho

Aos trinta dias do mês de maio de 2018, na sala de Audiências da Terceira 

Vara do Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, Estado de Mato 

Grosso, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Drª. Edna Ederli Coutinho.

Nos termos do Provimento nº 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no 

artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e 

Art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n° 

678, de 06 de novembro de 1992, o MM. Juiz de Direito declarou aberta a 

presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação dos autuados 

que tiveram a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu 

Defensor, passando a qualificá-lo, conforme conteúdo midiático.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, os autuados 

foram apresentados sem o uso de algemas, oportunidade em que o MM.ª 

Juíza de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às 

circunstâncias da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), 

vinculadas à análise das providências cautelares, conforme termos 

gravados em mídia audiovisual.

 Em seguida, o MM.ª Juíza de Direito proferiu a seguinte decisão:

“Vistos, etc.

Dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de cinco dias, iniciando 

pela defesa.

Após, conclusos”.

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, Letícia Pereira da Silva (Assessora 

de Gabinete II), digitei.

EDNA EDERLI COUTINHO

Juíza de Direito em Substituição Legal

 OSVALDO MOLEIRO NETO

 Promotor de Justiça

Marcus Vinicius Esbalqueiro

Defensor Público

Diego Aparecido Crisostomo de Pinho

Custodiado

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83943 Nr: 1359-16.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Editora Positivo LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Roberto Siebeneichler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO MARCOS GOMES LESSA - 

OAB:68573, Maria Fernanda Virmond Peixoto - OAB:OAB/PR 33.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Editora Positivo Ltda em desfavor 

de Claudio Roberto Siebeneicher, aduzindo ser credora da parte 

Requerida no valor de R$ 6.362,64 (seis mil e trezentos e sessenta e dois 

reais e sessenta e quatro centavos).

Assim, cumprido o mandado e não sendo oferecidos Embargos Monitórios, 

constitui-se, em razão da Lei Processual, notadamente o art. 701, § 2°, do 

Código de Processo Civil, o título executivo judicial, apenas servindo a 

presente decisão para atestar a inércia e declarar a conversão em título 

executivo judicial. (REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015)

Determino que a Secretaria converta a presente demanda de 

conhecimento em executiva.

Como a parte Requerida/Executada já fora citada para pagamento, o não 

oferecimento de embargos gera os efeitos formais da revelia, podendo a 

parte Exequente iniciar os procedimentos executivos de penhora, 

apresentando o advogado a petição de execução com os cálculos, 

acrescidos de honorários de 10% (dez por cento) e multa de 10% (dez 

por cento), na forma do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. (AGR1 

20140020144052 DF. 0014513-16.2014.8.07.0000, 2ª Turma Cível, 

Publicado em 26.08.2014, Relator J.J. Costa Carvalho).

Outrossim, determino que a parte Exequente acoste aos autos memorial de 

débito atualizado.

Intime-se a parte Exequente por DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53803 Nr: 1305-55.2012.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Pinheiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103579 Nr: 2498-32.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIAS DE SOUZA ARAUJO NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Bv Financeira s/a 

Crédito, Financiamento e Investimento em desfavor de Adonias de Souza 

Araujo Netto.

À fl. 30 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 30, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, para fins de:

REVOGAR a liminar anteriormente deferida às fls. 26/28.

Outrossim, no tocante a retirada de restrição judicial, tenho por 

prejudicada, uma vez que não consta nos autos determinação para tanto, 

bem como comprovante de inserção.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108788 Nr: 5368-50.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA LUCIA RODRIGUES DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 

proposta pela BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento 

em desfavor de Mara Lucia Rodrigues de Assis.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 29/30vº, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 29/30vº para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código 

de Processo Civil, para fins:

REVOGAR a liminar anteriormente deferida às fls. 16/17.

Outrossim, no tocante a retirada de restrição judicial, tenho por 

prejudicada, uma vez que não consta nos autos determinação para tanto, 

bem como comprovante de inserção.

Custas e honorários conforme constou no acordo.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P.I.C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81589 Nr: 4385-56.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Procuradoria do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n. 85560/2016, com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR – AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE URV – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM OU DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 976 DO CPC 

– REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO 

E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA – 

INCIDENTE ACOLHIDO – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ 

O JULGAMENTO DO INCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART.982, I do CPC. O 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar 

ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma 

técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal 

sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os 

órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que 

vierem a ser ajuizadas. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, 

quais sejam a efetiva repetição de processos que contenham a mesma 

controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da 

isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do 

incidente. Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas devem ser 

suspensos as demandas que versem sobre o tema (CPC, 982, I).” (Sem 

grifos no original).

Releva notar ainda, que consta determinação de suspensão estadual de 

todos os processos pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames 

do art. 982, I, do Código de Processo Civil.

Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o trânsito em julgado do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116804 Nr: 2245-10.2018.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILINTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Obedecidas as exigências legais previstas no art. 701 e seguintes do 

Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório de pagamento, 

com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial.

Nesse prazo, poderá, ainda, a parte Requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-a 

que não sendo eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial.

Advirto, ainda, que o pagamento imediato do título pelo réu isentará ele de 

custas e somente terá que pagar honorários no valor de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 701 e § 1º.

Em caso de inércia será constituído título judicial, ficando desde logo o 

Requerido intimado de que com a referida constituição haverá majoração 

de honorários para 10% do valor da causa e aplicação de multa em 10% 

do valor da causa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116743 Nr: 2214-87.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimar Maria de Moura Cheremeta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Rocha Miguel Baumann, Samuel Ari 

Baumann -ME (Alfha Retifica)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, em consonância com o art. 

98, CPC.

 Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida.

 Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo 

auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora da parte 

Executada, intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do 

oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 

cumprimento de mandado.

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49432 Nr: 517-75.2011.811.0086
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto 29 Comércio de Combustíveis Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Roberto Della Mea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução movida por Posto 29 Comércio de 

Combustíveis Ltda. em desfavor de Flávio Roberto Della Mea.

 Intime-se a parte Exequente, por intermédio do Dr. Cristiano Pizzato, 

advogado constituído às fls. 11, para que no prazo de 15 (quinze) dias dê 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Com o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 18047 Nr: 211-87.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mary Loize Indústria de Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. de Oliveira Canto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS DE 

CARVALHO REZENDE REIS - OAB:SP 130.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elidoro Mendes da Silva - 

OAB:179-B

 Vistos em correição, etc.

Proceda-se as alterações devidas no Sistema Apolo com relação ao novo 

patrono constituído nos autos pela parte Exequente (fls. 223/224).

 De mais a mais, tendo em vista o lapso temporal entre o peticionamento de 

fls. 223/224 e a presente data, já tendo transcorrido o prazo pleiteado, 

INTIME-SE a parte Exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115895 Nr: 1779-16.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSIKA LEMES MAGALHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida.

 Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo 

auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora da parte 

Executada, intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do 

oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 

cumprimento de mandado.

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78387 Nr: 1756-12.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA AUGUSTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pereira da Silva - 

OAB:GO 32.080

 Vistos, etc.

Intime-se o Advogado peticionante da contestação às fls. 21/26, para que 

acoste aos autos o devido instrumento de procuração, no prazo de 15 

(quinze) dias, a teor dos arts. 76 e 111, ambos do Código de Processo 

Civil, uma vez que o documento disposto à fl. 27 não se presta à esse fim, 

porquanto apócrifo.

Em igual prazo, determino que a parte Requerida acoste ao feito 

informações processuais sobre os autos da Ação de Consignação n. 

201402928801 com trâmite na Quinta Vara Cível da Comarca de 

Goiânia/GO, notadamente cópia da sentença, uma vez que conforme 

pesquisa realizada junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

referida demanda se encontra baixada, documento anexo.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37546 Nr: 526-42.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nazarina Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sidney Gulart de Faria, Suzete Faria 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Roger Klerisson Rozão - OAB:MT 

14.571-B

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Sociedade de Fato ajuizada por 

Nazarina Alves, em desfavor de Espólio de Sidney Goulart de Faria e 

Suzete Faria de Oliveira.

 Certifique-se acerca do integral cumprimento dos termos da sentença de 

fls. 80/81, mormente com relação ao translado da referida sentença para 

os autos de Código n. 37905 e n. 37511.

 De mais a mais, translade-se ainda para os autos de inventário de Código 

n. 37511 cópia do termo de fls. 84/86, caso ainda não o tenha feito, e da 

petição de fls. 90/91, uma vez que esta última deverá ser analisada 

naqueles autos.

 Por fim, tendo em vista que a sentença proferida nestes autos transitou 

em julgado, esgotando-se o objeto da presente demanda, arquivem-se os 

presentes autos procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 32141 Nr: 1728-25.2006.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Aparecido Jacinto, Márcia Ragazzi 
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Gongora Jacinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116064 Nr: 1865-84.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio dos Santos Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lisanil da Conceição Patrocinio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT 3.063-A, Lindamir Macedo Paiva - OAB:MT 16.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 25 de 

julho de 2018, às 13h30min.

Intime-se a Testemunha no endereço indicado.

No que concerne a intimação da testemunha, cabe ao Advogado que a 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil, devendo o Advogado comprovar no prazo 

de 5 (cinco) dias a necessidade de intimação por oficial de justiça, desde 

que de forma fundamentada e de acordo com a legislação, ressalvada as 

hipóteses legais, quando, então, expeça-se o respectivo mandado.

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 96787 Nr: 4322-60.2016.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Tombini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Equilibrio Industria Quimica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gérson Luís Werner - 

OAB:MT 6.298-A

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro com Pedido de Antecipação 

dos Efeitos da Tutela de Urgência proposta por Luiz Tombini em desfavor 

de Equilíbrio Indústria Química Ltda.

Recebo a inicial, bem como os documentos que a acompanham e a 

emenda de fls. 31/33.

 Defiro o pedido de tutela antecipada proposto pela parte autora, forte nos 

preceitos do art. 300, do Código de Processo Civil, entendo que o 

embargante Luiz Tombini comprova de maneira satisfatória o domínio do 

imóvel em sede de cognição sumária através de escritura de compra e 

venda de fls. 17/18 e 19/20, matrícula do imóvel de fls. 21/22 e imposto de 

transmissão pago a Prefeitura Municipal de Nova Mutum/MT em 

08.09.2011.

O periculum in mora consiste no deferimento de atos constritivos em 

relação ao imóvel, restringindo o domínio de fato em relação ao imóvel.

 Desde logo permito apenas a inscrição da execução na matrícula do 

imóvel, de modo a impossibilitar a sua comercialização com terceiros.

 Nos termos do art. 679 do Código de Processo Civil, cite-se a parte 

Embargada para que, querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

apresente contestação.

 Por medida de economia processual, a norma não exige a citação pessoal 

da parte Embargada (Exequente) no caso de haver advogado constituído 

nos autos principais, de modo que o ato de citação pode realizar-se na 

pessoa do Advogado da parte Embargada constituído nos autos da Ação 

de Execução (Processo n. 85286).

 Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95847 Nr: 3617-62.2016.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Novello, Adriana Boeing Novello, Agenor José 

Novello, Iracema Pedrinha Novello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Equilibrio Industria Quimica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli dos Santos Salgado - 

OAB:MT 11.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gérson Luís Werner - 

OAB:MT 6.298-A

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista que devidamente intimada dos termos da decisão de fls. 

47, a parte Embargante nada manifestou, dê-se integral cumprimento a 

decisão de fls. 40/45, devendo para tanto ser promovida a habilitação do 

advogado da parte Embargada (constituído nos autos principais), via 

Sistema Apolo, para fins de realização da respectiva comunicação 

processual via DJE.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85286 Nr: 2107-48.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equilibrio Industria Quimica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Novello, Adriana Boeing Novello, 

Agenor José Novello, Iracema Pedrinha Novello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gérson Luís Werner - OAB:MT 

6.298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eli dos Santos Salgado - 

OAB:MT 11.232

 Vistos em correição, etc.

Intime-se o exequente para recolhimento da diligência do Oficial de Justiça 

no prazo de 15 (quinze) dias, ou para que manifeste a opção de citação 

por AR em igual prazo.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45990 Nr: 1408-33.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zairo Luiz Tombini, Geni Lazzaretti Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A, Vinicius Barnes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Roger Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Banco John Deere S/A, em 

desfavor de Zairo Luiz Tombini e Geni Lazzaretti Tombini.

 Às fls. 94/96 a parte Exequente postula pela liberação do valor 

depositado nos autos (R$5.277,56), e sua posterior intimação para 

apresentação de planilha atualizada de débito remanescente.

 Pois bem. Tratando-se a quantia referida acima de valor incontroverso, 

conforme se vê na manifestação de fls. 68/74, DEFIRO o pleito constante 

no “item b – fls. 96” e determino a expedição de alvará judicial para 
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liberação do valor mencionado acima, observando-se os dados bancários 

já informados pela parte Exequente nos autos.

 Determino, ainda, que a Secretaria Judicial cumpra com o art. 450, § 3°, da 

CNGC/MT, comunicando a parte Exequente por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento de dinheiro. Nesse ponto, eis a 

redação do artigo supramencionado:

“Art. 450. Os depósitos judiciais somente serão liberados, por meio de 

Alvará Judicial expedido pelo Juiz da respectiva Unidade Jurisdicional 

(assinalado de punho ou eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que a procuração outorgada a este esteja em 

consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do 

Estatuto da OAB.

§ 3º O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.”

Intime-se a parte Executada para se manifestar acerca da petição de fls. 

94/96, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em seguida, voltem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83449 Nr: 37876-25.2012.811.0086

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGdFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista que a sentença proferida nestes autos transitou em 

julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos procedendo-se 

as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53228 Nr: 739-09.2012.811.0086

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo Teixeira Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Paulista S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Muniz Rebello - 

OAB:MT/13.122-A

 Vistos, etc.

Arquivem-se provisoriamente os autos até posterior peticionamento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88931 Nr: 4359-24.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta Bv Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento em desfavor de Rudinei Fernando 

Freo, ambos qualificados.

Conforme verificado na manifestação à fl. 25, as partes já transigiram com 

relação ao pagamento as parcelas, de modo que, postula pela extinção da 

demanda.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Do compulso dos autos, verifica-se que por meio de transação entre as 

partes, houve o adimplemento pela parte Requerida à (fl.25), de modo que, 

impossível a continuidade do feito, vez que, operou-se a perda do objeto 

da presente ação, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.”

Isto posto, JULGO EXTINTO a presente Ação de Busca e Apreensão, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil para fins de:

REVOGAR a liminar anteriormente deferida às fls. 17/18.

Outrossim, no tocante a retirada de restrição judicial, tenho por 

prejudicada, uma vez que não consta nos autos determinação para tanto, 

bem como comprovante de inserção.

Custas pela parte Autora, sem honorários.

Com o trânsito em julgado, e nada mais sendo requerido, arquivem-se os 

autos, fazendo-se as necessárias anotações, independente de nova 

intimação.

P. I. C.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 102564 Nr: 1825-39.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista a manifestação de fls. 35, defiro o pedido de vista dos 

autos ao novo patrono constituído pela parte Autora, pelo prazo de 15 

(quinze) dias.

 Em igual prazo, deve a parte postulante se manifestar, mormente para fins 

de comprovar os efeitos da mora, porquanto o “Aviso de Recebimento” 

acostado aos autos às fls. 34 informa que a correspondência não fora 

entregue, de modo que, não constituído os seus efeitos.

O não cumprimento da determinação retro acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111445 Nr: 6785-38.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL AMORIN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamento S/A em desfavor de Joel Amorin dos Santos.

À fl. 29 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.
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Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 29, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, para fins de:

REVOGAR a liminar anteriormente deferida às fls. 23/25.

Outrossim, no tocante a retirada de restrição judicial, tenho por 

prejudicada, uma vez que não consta nos autos determinação para tanto, 

bem como comprovante de inserção.

Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40695 Nr: 36-83.2009.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaspar Alceu Strey, Ilaci Thereza Strey

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrafértil Colonizadora Imobiliária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandes Rodrigo Strey - 

OAB:7611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Considerando o conteúdo da decisão às fls. 142/144, a manifestação da 

União à fl. 163, e os novos documentos juntados aos autos pela parte 

Requerente às fls. 167/180, renove-se a intimação da União.

Determino, novamente, que a Secretaria Judicial empreenda fiel 

cumprimento da decisão às fls. 142/144, no tocante a citação dos 

Senhores Ciro Marcial Roza e Denise Machado Roza.

De mais a mais, defiro o pleito de item “IV” à fl. 151, em observância ao 

conteúdo da decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54434 Nr: 1917-90.2012.811.0086

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junior Heberle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heberle e Gagliazzi Ltda (Boate Pollo Pub), 

Dargleas Juliano Gagliazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Mary Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Vistos em correição, etc.[...] Desta forma, INDEFIRO o processamento da 

Reconvenção às fls. 166/172, com fundamento nos arts. 290, 291 e 343, 

todos do Código de Processo Civil, para fins de:DETERMINAR o 

desentranhamento da Reconvenção disposta nos autos às fls. 166/172, e 

da Contestação à Reconvenção às fls. 181/187, com a consequente 

d e v o l u ç ã o  d a s  p e ç a s  a o s  r e s p e c t i v o s  p a t r o n o s . D o 

Saneamento.Considerando que não há questões processuais pendentes 

nos ditames do art. 357 do Código de Processo Civil, dou o feito por 

saneado.Fixo, ainda, como pontos controvertidos o dever de prestação de 

constas pelo Requerido; o dever de restituição de valores pelo Requerido; 

a ocorrência de danos materiais e a presença dos requisitos necessários 

a dissolução da sociedade empresarial, bem como seus correlatos 

efeitos.De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se 

manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, 

sob pena de estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do 

Código de Processo Civil.Intimem-se, ainda, as partes para que no prazo 

de 15 (quinze) dias especifiquem as provas que pretendem produzir, 

esclarecendo a necessidade e adequação, sob pena de 

indeferimento.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37118 Nr: 103-82.2008.811.0086

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando a inércia da parte interessada em relação ao pedido de 

desarquivamento do feito para os fins postulados, arquivem-se, 

novamente, os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106184 Nr: 3949-92.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLINDA ALVES COSTA, GREICIANE ALVES DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Obrigação 

de Fazer c.c. Tutela de Urgência ajuizada por Orlinda Alves da Costa, em 

desfavor de Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para fins de:CONDENAR o Estado de Mato 

Grosso a proceder com disponibilização de internação em unidade de 

terapia intensiva – UTI de modo a garantir os meios necessários à 

preservação da saúde e vida da Sra. Orlinda Alves da Costa;CONFIRMAR 

a decisão liminarmente proferida às fls. 16/20;Sem custas, na forma da 

Lei. Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, que arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais) a teor do art. 85, 

§ 8°, do Código Processo Civil.Determino o reexame necessário, nos 

ditames do art. 496, I, do Código de Processo Civil, mormente a ausência 

de liquidez do comando jurisdicional.Após o trânsito em julgado desta 

sentença e cumprimento das providências acima determinadas, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50017 Nr: 1089-31.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda, Alex Denker 

Filho, José Hamilton Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monsanto do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Henrique da F. 

Vitorino - OAB:SP 363.392, Cristiano Greco - OAB:SP 234.347, Daniel 

Viana de Melo - OAB:SP 309.229

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48248 Nr: 3669-68.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levi Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Boehm, Maria Francisco RizzoBoehm, 

Norberto Cambri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se às fls. 461/462, informação do 

falecimento do Requerido Norberto Cambri, sendo que a parte Requerente 

à fl. 39 postulou pela citação do Espólio do Senhor Norberto Cambri na 

pessoa da Senhora Clarice Reis de Oliveira.

Decisão à fl. 466, determinando a citação de todos os herdeiros do Senhor 

Norberto Cambri.

Por sua vez, o Requerente à fl. 468, informou a lavratura de “Escritura 

Pública de Inventário e Partilha do Espólio de Norberto Cambri”, no qual 

consta a nomeação da Senhora Clarice de Oliveira Cambri, como 

“Inventariante”, nos ditames do documento às fls. 469/479.

Desta forma, considerando a nomeação de “Inventariante” ao “Espólio de 

Norberto Cambri”, dê-se fiel cumprimento ao determinado à fl. 468, em 

relação a citação da Senhora Clarice de Oliveira Cambri, sendo 

desnecessário a citação dos demais herdeiros.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77246 Nr: 814-77.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levi Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Boehm, Elson Boehm, Norberto Cambri, 

Maria Francisco RizzoBoehm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se à fl. 37, informação do falecimento do 

Requerido Norberto Cambri, sendo que a parte Requerente à fl. 39 

postulou pela citação do Espólio do Senhor Norberto Cambri na pessoa da 

Senhora Clarice Reis de Oliveira.

Decisão à fl. 44, determinando a citação de todos os herdeiros do Senhor 

Norberto Cambri.

Por sua vez, o Requerente à fl. 46, informou a lavratura de “Escritura 

Pública de Inventário e Partilha do Espólio de Norberto Cambri”, no qual 

consta a nomeação da Senhora Clarice de Oliveira Cambri, como 

“Inventariante”, nos ditames do documento às fls. 47/55.

Desta forma, considerando a nomeação de “Inventariante” ao “Espólio de 

Norberto Cambri”, dê-se fiel cumprimento ao determinado à fl. 44, em 

relação a citação da Senhora Clarice de Oliveira Cambri, sendo 

desnecessário a citação dos demais herdeiros.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77593 Nr: 1115-24.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Cristina da Silva Bastos Menoli, Lucas Vicente 

Menoli, PABM-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSI - Caixa de Assistência dos 

Funcionários do Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Lopes Vieira 

Vidaurre - OAB:MT 12.750

 Vistos em correição, etc.[...] Desta forma, tenho pelo ACOLHIMENTO 

PARCIAL da prescrição da pretensão indenizatória de danos materiais, 

sustentada pela Requerida Caixa de Assistência dos Funcionários do 

Banco do Brasil - Cassi às fls. 117/118, com fundamento no art. 356 c.c. o 

art. 487, II, ambos do Código de Processo Civil, para fins de:DECLARAR a 

prescrição da cobrança deduzida às fls. 70, 71, 72, 73 e 74, considerando 

a data de emissão das notas e da propositura da presente demanda.Do 

Saneamento e Organização do Processo.Considerando que não há mais 

questões processuais pendentes, dou o feito por saneado nos ditames do 

art. 357 do Código de Processo Civil. Fixo, ainda, como pontos 

controvertidos: a existência da rede credenciada em Nova Mutum/MT, 

devendo ser demonstrado que na época em que as partes detinham o 

plano de saúde havia rede credenciada ativa no Município, sendo 

facultado aos Requerentes e Requerida demonstrar de maneira cabal que 

as informações do “site” não correspondem com a realidade, 

demonstrando que tais clínicas não tinham convênio na data do fato, em 

complemento aos documentos de fls. 157/158, sob pena de considera-los 

abrangentes por todo o período. De mais a mais, intimem-se as partes 

para, querendo, se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao 

saneamento realizado, sob pena de estabilização do saneamento, nos 

termos do art. 357, § 1°, do Código de Processo Civil.Intimem-se, ainda, as 

partes para que no prazo de 15 (quinze) dias especifiquem as provas que 

pretendem produzir, esclarecendo a necessidade e adequação, sob pena 

de indeferimento.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81477 Nr: 4321-46.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalves e Pianesso Ltda. - ME, Paula Maria do Amaral 

Pianesso, André Luiz de Brito Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Krieger Bohnert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Nascimento 

Moura - OAB:MT 16.604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21.017

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c.c. 

Cancelamento/Abstenção de Protesto proposta por Gonçalves & Pianesso 

Ltda – ME, Paula Maria do Amaral Pianesso e André Luis de Brito 

Gonçalves em desfavor de Diego Krieger Bohnert.

Com o regular trâmite do feito às fls. 120/121, fora proferida decisão 

saneadora, ocasião em que fora fixado o ponto controvertido, bem como 

realizada a intimação das partes para especificação das provas.

Por sua vez, a parte Requerente (fl. 124) postulou pela produção de prova 

testemunhal, depoimento pessoal e prova documental, tendo o Requerido 

permanecido inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

Considerando o requerido pelas partes para instrução probatória, defiro o 

pedido de produção de prova documental, prova testemunhal e 

depoimento pessoal.

Desta forma, designo audiência de instrução para o dia 8 de agosto de 

2018, às 13h30min.

Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, intime-se a parte Autora para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos documentos juntados às fls. 

125/131 e 133/135, sendo que a viabilidade de juntada será analisada 

após a manifestação da parte Requerente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto
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 Cod. Proc.: 88591 Nr: 4161-84.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o teor da decisão de fls. 40/41, intime-se a parte 

requerente, por intermédio do seu advogado, para que no prazo de 15 

(quinze) dias proceda a emenda a exordial no intuito de adequar a 

demanda ao juízo cível.

 O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil de 2015.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116379 Nr: 2032-04.2018.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinho Dall Oglio Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Obedecidas as exigências legais previstas no art. 701 e seguintes do 

Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório de pagamento, 

com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial.

Nesse prazo, poderá, ainda, a parte Requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-a 

que não sendo eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial.

Advirto, ainda, que o pagamento imediato do título pelo réu isentará ele de 

custas e somente terá que pagar honorários no valor de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 701 e § 1º.

Em caso de inércia será constituído título judicial, ficando desde logo o 

Requerido intimado de que com a referida constituição haverá majoração 

de honorários para 10% do valor da causa e aplicação de multa em 10% 

do valor da causa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116647 Nr: 2167-16.2018.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. FRANKEN COBRANÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claiton Arzamendia do Nascimento, FAGNER 

DA SILVA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARI BEATRIZ ABREU MASUDA 

FRANKEN - OAB:179205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Obedecidas as exigências legais previstas no art. 701 e seguintes do 

Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório de pagamento, 

com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial.

Nesse prazo, poderá, ainda, a parte Requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-a 

que não sendo eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial.

Advirto, ainda, que o pagamento imediato do título pelo réu isentará ele de 

custas e somente terá que pagar honorários no valor de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 701 e § 1º.

Em caso de inércia será constituído título judicial, ficando desde logo o 

Requerido intimado de que com a referida constituição haverá majoração 

de honorários para 10% do valor da causa e aplicação de multa em 10% 

do valor da causa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116665 Nr: 2176-75.2018.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Obedecidas as exigências legais previstas no art. 701 e seguintes do 

Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório de pagamento, 

com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial.

Nesse prazo, poderá, ainda, a parte Requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-a 

que não sendo eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial.

Advirto, ainda, que o pagamento imediato do título pelo réu isentará ele de 

custas e somente terá que pagar honorários no valor de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 701 e § 1º.

Em caso de inércia será constituído título judicial, ficando desde logo o 

Requerido intimado de que com a referida constituição haverá majoração 

de honorários para 10% do valor da causa e aplicação de multa em 10% 

do valor da causa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76796 Nr: 397-27.2014.811.0086

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dargleas Juliano Gagliazzi, Heberle e Gagliazzi Ltda 

(Boate Pollo Pub)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Heberle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Mary Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390

 Vistos em correição, etc.

Com o trânsito em julgado, e nada mais sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105410 Nr: 3506-44.2017.811.0086

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agro pecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Ribeiro de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Requerente para, querendo, se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, em relação a 

certidão à fl. 73.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49124 Nr: 208-54.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Gomes Candido, Joaquim Antônio 

Cândido, Delvande Joaquim Cândido, Abadia Gomes Cândido, Maria de 

Lourdes Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:MT 10.361, Carla Travaina Braz - 

OAB:14906-B, Caroline Freire Teixeira - OAB:15662/MT

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco 

do Brasil S/A em desfavor de Leonardo Gomes Cândido e outros.

 Tendo em vista a realização de transação nos autos, INTIME-SE a parte 

Exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, mormente 

para fins de informar se houve o cumprimento ou não do acordo, 

postulando o que entender de direito.

 Com o transcurso do prazo, voltem-me conclusos para deliberação e 

análise do pleito de fls. 122/123.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49739 Nr: 816-52.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Vitor Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Sicredi Centro Norte em 

desfavor de Leandro Vitor Machado.

 A parte Exequente à fl. 113 dos autos, informa que a parte Executada 

efetuou o pagamento da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas conforme o acordado, ou em sendo omisso o acordo, custas pelo 

Exequente.

 Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P.I.C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51706 Nr: 2730-54.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Woeverson Domingos da Costa, Marcio 

Geremias Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que sequer houve a triangularização processual, ante a 

ausência de citação da parte ré, tenho como indevida a sua condenação 

ao pagamento de custas, razão pela qual retifico o erro material constante 

na r. sentença de fls. 73, nos termos do disposto no art. 494, I, do Código 

de Processo Civil, de modo que, onde se lê:

“Custas remanescentes pela parte Executada, pelo princípio da 

causalidade.”

Leia-se:

“Considerando-se que a parte Executada sequer foi citada, eventuais 

custas remanescentes pela parte Exequente.”

Mantenho as demais determinações.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34253 Nr: 501-63.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo de Souza Porfírio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Jose dos Santos, Elso Gabrielli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Com o intuito de promover celeridade processual e para solucionar a lide, 

defiro o pedido de fls. 83/84.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 3888 Nr: 20-18.1998.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio e Representações Nova Mutum 

Ltda-ME, Clovis Hols, Ernani Holz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:MT 2.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747/MT, Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução movida por Banco Bamerindus do Brasil 

S/A em desfavor de Comércio e Representações Nova Mutum Ltda – ME e 

outros.

 Vislumbra-se dos autos que devidamente intimada para dar 

prosseguimento ao feito (fls. 233/234), a parte Exequente permaneceu 

inerte, nos termos da certidão de fls. 235.

Assim, configurado o abandono da causa, não se pode admitir a 

eternização do processo, nem há que se falar em arquivo provisório 

permanente.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, III, e § 1°, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito.

Condeno a parte Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com o 

art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

 Eventuais custas finais pela parte Exequente.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

 P. I. C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115762 Nr: 1698-67.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.
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Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida.

 Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo 

auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora da parte 

Executada, intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do 

oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 

cumprimento de mandado.

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115959 Nr: 1811-21.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC MOTORS LTDA, Iane Luisa Wonz Souza 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida.

 Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo 

auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora da parte 

Executada, intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do 

oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 

cumprimento de mandado.

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115967 Nr: 1813-88.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R L SCHUSTER HALMENSCHLAGER ME, 

RICARDO LUIS SCHUSTER HALMENSCHLAGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida.

 Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo 

auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora da parte 

Executada, intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do 

oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 

cumprimento de mandado.

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116659 Nr: 2174-08.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Izidro dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Exequente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil) para fins de efetuar o 

regular recolhimento das custas processuais, tendo em vista o teor da 

certidão de fls. 12.

 O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37550 Nr: 535-04.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson José Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o delineado na manifestação do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS à fl. 132, e documentos às fls. 132v°/133, intime-se a parte 

Autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o 

que entender de direito.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos 

procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Com o aporte de eventual pleito, retornem-me os autos conclusos, 

imediatamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 31785 Nr: 1421-71.2006.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Salete Bonafin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ladi Maximino Bonafin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pleito à fl. 151, quando, então, renovo o prazo para manifestação 

em 15 (quinze) dias, em observância a decisão proferida à fl. 149.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89231 Nr: 4535-03.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Em que pese o teor da certidão de fls. 29, verifica-se que nada foi 

requerido nos autos pelo Executado.

 Deste modo, já tendo sido o feito sentenciado, defiro o pleito de fls. 33 e 

determino a remessa dos autos ao arquivo, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93136 Nr: 1934-87.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jarlei Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Em atenção ao princípio do contraditório, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entenderem 

de direito, mormente com relação ao laudo pericial acostado aos autos (fls. 

84/86).

 Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110180 Nr: 6046-65.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Kauffman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estela Ferreira das Graças Petri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Kauffman - OAB:MT 17.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c Reparação por Danos 

Materiais proposta por Jair Kauffman em desfavor de Estela Ferreira das 

Graças Petri.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 68/69vº, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 68/69vº para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.

Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal pelas partes.

Custas no percentual de 50 % (cinquenta por cento) para cada uma das 

partes, sem honorários.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42102 Nr: 1486-61.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zillmer & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM - Celulares S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Monteiro 

Laurenço - OAB:BA 16.780

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Ademais, diante do pagamento informado às fls. 74 e 117, determino à 

expedição de alvará judicial para liberação de valores, guardando-se 

observância aos dados bancários delineados à fl. 105.Determino, ainda, 

que a Secretaria Judicial cumpra com o art. 450, § 3°, da CNGC/MT, 

comunicando a parte Exequente por qualquer meio de comunicação sobre 

o levantamento de dinheiro. Nesse ponto, eis a redação do artigo 

supramencionado:“Art. 450. Os depósitos judiciais somente serão 

liberados, por meio de Alvará Judicial expedido pelo Juiz da respectiva 

Unidade Jurisdicional (assinalado de punho ou eletronicamente), em nome 

do beneficiário ou seu advogado, desde que a procuração outorgada a 

este esteja em consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 

5º, § 2º do Estatuto da OAB.§ 3º O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.”Transitada em julgado esta sentença, o que 

certificará o cartório, procedam-se às baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se estes autos, independentemente de nova determinação. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82279 Nr: 311-22.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisson Santana dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 13.333, Daniel França Silva - OAB:MT 

17.826, José Alberto Couto Maciel - OAB:DF 513

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86321 Nr: 2714-61.2015.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dries & Cia Ltda - ME, Fernando Diego Dal Mora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tlig Brasil Comunicações Ltda, Luciano Fortuna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Renove-se o cumprimento da decisão inicial às fls. 63/65, em observância 

ao endereço elencado na manifestação à fl. 96, bem como aos endereços 

informados às fls. 90/92.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71212 Nr: 3741-84.2012.811.0086

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita de Cássia Carvalho de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito do Municipio de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81256 Nr: 4177-72.2014.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Politta, Cleusa Camargo dos Santos, Dejanira 

Camargo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT, Lotufo 

Engenharia e Construções Ltda, Caixa Econômica Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edinaldo Ortiz dos Santos - 

OAB:16230/O OAB MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Meire Correia de Santana da Costa Marques - OAB:MT 

9995, Paula Küster Andriata - OAB:MT 15.998A, Sandro Martinho 

Tiegs - OAB:8423/MT, Sônia de Fátima da Silva - OAB:MT 18.130, 

Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Vistos em correição, etc.

Considerando o delineado na contestação ofertada pela Requerida Lotufo 

Engenharia e Construções Ltda à fl. 172v°, renove-se a intimação desta 

acerca do conteúdo da r. decisão às fls. 217/219, em observância a 

Advogada disposta à fl. 172v°, quando, então, declaro a nulidade da 

intimação efetuada à fl. 220.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116122 Nr: 1888-30.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuza Terezinha Machado, Denis Canova

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:SP 221.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116325 Nr: 2004-36.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRB, O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Eduardo Misael de 

Andrade - OAB:PR 17.523, Gabriel Simões Lopes - OAB:PR 80.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76943 Nr: 532-39.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Piva Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 75/75v°, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, determino a SUSPENSÃO do 

processo, com fulcro no artigo 313 do Código de Processo Civil, até que 

seja informado se houve o integral cumprimento do avençado, ou 

provocação de uma das partes.Tendo em vista a data informada para 

realização do pagamento do valor remanescente, intime-se a parte 

Exequente para que informe se houve o integral cumprimento do termos 

acordados, no prazo de 15 (quinze) dias. De mais a mais, translade-se 

cópia do acordo de fls. 75/75v e da presente decisão ao processo de 

código n. 53233, uma vez que também é abrangido pelos termos da 

transação. Por fim, tratando-se de quantia incontroversa, defiro o pedido 

constante no item “10” de fls. 75v e determino a expedição de alvará 

judicial para liberação do valor mencionado em favor da parte Exequente, 

observando-se os dados bancários já informados no mesmo item. 

Determino, ainda, que a Secretaria Judicial cumpra com o art. 450, § 3°, da 

CNGC/MT, comunicando a parte Exequente por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento de dinheiro. Nesse ponto, eis a 

redação do artigo supramencionado:“Art. 450. Os depósitos judiciais 

somente serão liberados, por meio de Alvará Judicial expedido pelo Juiz da 

respectiva Unidade Jurisdicional (assinalado de punho ou 

eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que a 

procuração outorgada a este esteja em consonância com o que dispõe o 

art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do Estatuto da OAB.§ 3º O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 
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possível, através de qualquer meio de comunicação.”Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94265 Nr: 2585-22.2016.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Monica Bellorini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT 19.077-A

 Vistos, etc.

Nos ditames do art. 1.010 do Código de Processo Civil, e verificando 

intimação da parte Embargante para apresentação de contrarrazões à fl. 

48, determinando que a Secretaria Judicial certifique eventual transcurso 

de prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41390 Nr: 716-68.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinha Mônica de Almeida Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Agostinha 

Mônica de Almeida Correia em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados.

Decisão à fl. 118 dos autos, determinando a intimação do Executado nos 

termos do art. 534 do Código de Processo Civil.

Devidamente intimado (fl. 119v°), o Instituto Executado quedou-se inerte, 

conforme certidão à fl. 121.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Diante do silêncio do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, impõe-se a 

determinação de expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV e/ou 

Precatório.

Isto posto, DETERMINO a expedição das competentes Requisições de 

Pequeno Valor - RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região – TRF1, para pagamento do débito, em consonância com 

as disposições contidas no art. 535, § 3°, I e II, c.c. o art. 910, § 1°, ambos 

do Código de Processo Civil e do art. 100 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, no valor mencionado às fls. 115/116, os quais desde 

já homologo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 31266 Nr: 912-43.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lírio Lautenschlager

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlinhos Antonio Novelli, Tractor Parts Peças 

e Implementos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Biancardini - 

OAB:MT-5.009, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, Otacílio Peron - 

OAB:MT 3.684-A

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido constante no item “i” de fls. 447, e por consequência, 

determino sejam procedidas as devidas alterações na capa dos autos e 

Sistema Apolo, retificando-se o nome da parte Exequente.

 Tendo em vista a constituição de novo patrono pela parte Exequente e o 

pedido constante no item “ii” de fls. 447, intime-a mediante os novos 

advogados constituídos nos autos para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito, no intuito de dar 

prosseguimento ao feito.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40350 Nr: 3366-25.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Comércio e Representação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor José Andrade, Elio Cunha, 

Agropecuária Tabatinga Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:MT / 

17.441 A, João Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B, Wilson Rodrigues 

Fontelli - OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:MT / 

17.441 A, Mirian Cristina Rahman Muhl - OAB:4624

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o teor do ofício acostado às fls. 358, intimem-se as partes 

para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito, devendo informar ainda se as providências 

estabelecidas em sede de acordo foram procedidas.

 Em seguida, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73405 Nr: 1926-18.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogger dos Santos Zampieri - Me, Rogger dos 

Santos Zampieri, Patricia Monica Bellorini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento ao delineado na r. decisão à fl. 106, considerando 

a manifestação da parte Exequente à fl. 108.

Ademais, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86788 Nr: 2963-12.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS GERALDO DE JESUS, NELSI FERREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por Sicredi 

Ouro Verde MT, em desfavor de Isaias Geraldo de Jesus e Nelsi Ferreira 

da Silva.

 Vislumbra-se que às fls. 51 restou homologado o acordo entabulado entre 

as partes, tendo sido extinto o feito.
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 A parte postulante apresentou Embargos de Declaração, requerendo a 

retificação dos termos da sentença para fins de suspender a ação até o 

integral cumprimento do acordo, rechaçando a extinção proferida em sede 

de sentença.

 Contudo, posteriormente a parte Exequente/Embargante informou a 

liquidação da dívida e requereu a extinção do feito, operando-se a perda 

do objeto dos Embargos de Declaração de fls. 53/54v.

 Desta feita, tendo em vista a perda de objeto, dou por prejudicada a 

análise dos Embargos de Declaração de fls. 53/54v.

 Com o trânsito em julgado da sentença de fls. 51 e nada mais sendo 

requerido pelas partes, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se 

as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85302 Nr: 2116-10.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBALAGENS MUTUM LTDA ME, Jorge 

Horacio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor do Provimento n. 68/2018 do CNJ, intime-se a parte 

Executada para que, querendo, se manifeste acerca do pleito de fls. 62, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 4205 Nr: 41-91.1998.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio, Anédio Aparecido Tosta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO STIEVANO 

CARLOS - OAB:SP 257.907, Ramon de Oliveira Martins - OAB:MT 

14.449, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:MT 2.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido constante no item “i” de fls. 224, e por consequência, 

determino sejam procedidas as devidas alterações na capa dos autos e 

Sistema Apolo, retificando-se o nome da parte Exequente.

 Tendo em vista a constituição de novo patrono pela parte Exequente e o 

pedido constante no item “ii” de fls. 224, intime-a mediante os novos 

advogados constituídos nos autos para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito, no intuito de dar 

prosseguimento ao feito.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25067 Nr: 24-21.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio, Marilda Garofalo 

Sperandio, Anédio Aparecido Tosta, Lourival Antonio Sperandio, Donizete 

Aparecido Candido Narciso, Erney Martins Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO STIEVANO 

CARLOS - OAB:SP 257.907, Sadi Bonatto - OAB:PR 10.011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido constante no item “i” de fls. 447, e por consequência, 

determino sejam procedidas as devidas alterações na capa dos autos e 

Sistema Apolo, retificando-se o nome da parte Exequente.

 Tendo em vista a constituição de novo patrono pela parte Exequente e o 

pedido constante no item “ii” de fls. 447, intime-a mediante os novos 

advogados constituídos nos autos para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito, no intuito de dar 

prosseguimento ao feito.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80486 Nr: 3659-82.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna Rafaella Fontaneli e Silva Dimeira dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329, Gabriela Cocco Busanello - OAB:9770/MT, Thiago 

Barreto Penteado Silvestre - OAB:MT 14.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50571 Nr: 1625-42.2011.811.0086

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Boris Jacobsen, Irma Guido Jacobsen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Agência de Cuiabá 

(URR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B, William José de Araújo - OAB:MT 3928

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, em razão da r. sentença às fls. 125/126, revogo o conteúdo 

das decisões às fls. 127 e 138.

Por sua vez, em relação aos Embargos de Declaração às fls. 129/135, 

determino que a Secretaria Judicial certifique sua tempestividade.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37406 Nr: 399-07.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Diogenes Jacobsen, Vilma Salete Grapégia 

Jacobsen, Joaquim Boris Jacobsen, Irma Guido Jacobsen, Carlos Dante 

Jacobsen, Fernando Jacobsen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joao Batista Ferreira - 

OAB:MT 10.962-B, Juliana dos Reis Santos - OAB:13.479-B, William 

José de Araújo - OAB:MT 3928

 Vistos em correição, etc.

Do compulso dos autos, denota-se intenção das partes na conciliação, 
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conforme termo exposto às fls. 460/461, ocasião em que as partes 

apresentaram propostas para solução de todos os litígios.

Por sua vez, pelo juízo fora designada nova audiência de conciliação à fl. 

462, sendo que a parte Requerente informou impossibilidade de 

comparecimento a solenidade outra aprazada, vide manifestação às fls. 

468/469.

Defiro o pleito às fls. 468/469, de modo que, designo nova audiência de 

conciliação para o dia 30 de julho de 2018, às 13h30min pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova 

Mutum/MT.

Intimem-se as partes por DJE, via Advogados constituídos nos autos, 

salientando que deveras importante à presença das partes na audiência, 

salvo se os Advogados tiverem poderes para transigir.

Com ou sem transação, imediatamente conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48098 Nr: 3521-57.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportes Camponesa Ltda - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtra do Brasil Ltda, Pampa Maquinas 

Agricolas Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:MT 5.726-B, Vivian Topal Pizarro - OAB:SP 183.263

 Vistos, etc.

Considerando o conteúdo da decisão às fls. 443/447, e a falta êxito em 

manter contado com o Senhor Perito anteriormente nomeado, necessário a 

substituição deste, no intento de propiciar o regular andamento da 

demanda.

Desta forma, NOMEIO o Senhor Gustavo Nuss, podendo ser localizado na 

Rua Campo Erê, n. 387 E, Bairro Pioneiro, Lucas do Rio Verde/MT, CEP n. 

78455-000, telefones (65) 99906-2727 e (65) 3549-5171, e-mail 

nussgustavo@gmail.com, com cadastro no Banco de Dados de Peritos do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

De mais a mais, dê-se cumprimento da decisão às fls. 443/447.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52641 Nr: 183-07.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASP, AP, AP, FASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdNM-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:, 

Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o impedimento alegado pelo perito nomeado conforme 

manifestação de fls. 1008, REVOGO a nomeação deste, e para realização 

da perícia NOMEIO como perito do juízo o Dr. João Leopoldo Baçan, 

podendo ser localizado no Consultório Médico sito na Rua Barão de 

Melgaço, n. 2754, Edifício Work Tower, sala 908, Centro Sul, Cuiabá/MT, 

telefone: (65) 99601-1639, email: joao_bacan@yahoo.com.br.

 Intime-o nos mesmos moldes já delineados às fls. 932/934, devendo o 

perito nomeado observar ainda, quando da confecção do laudo, os 

quesitos já apresentados pelas partes nos autos.

 De mais a mais, no que tange ao pleito de fls. 1009/1011, em se tratando 

de interesse de menor e ainda, envolvendo o pedido de bloqueio e 

liberação de verbas públicas, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público, 

para que, querendo, se manifeste nos autos no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53645 Nr: 1148-82.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Maria Sarturi - Me, Geni Maria Sarturi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monaco Motocenter Mato Grosso Ltda, Banco 

do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo de Paula e Silva - 

OAB:MT 9.900, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:MT 11.686, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:MT 11.065, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 12.208-A, RICARDO TURBINO 

NEVES - OAB:MT 12.454, Roger Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B, 

Sâmya Cristine Giacomazzo Soligo SantaMaria - OAB:MT 15.906

 Vistos em correição, etc.

Considerando o delineado na manifestação à fl. 263 e a data do seu 

protocolo (19.02.2015), renove-se a intimação da Requerida Mônaco 

Motocenter Mato Grosso Ltda acerca do conteúdo da r. decisão às fls. 

260/261, em observância aos Advogados dispostos à fl. 263.

Ademais, declaro a nulidade da intimação da Requerida Mônaco 

Motocenter Mato Grosso Ltda efetuada à fl. 262.

De mais a mais, indefiro o pleito do Banco do Brasil S.A. à fl. 267, relativo a 

renovação do prazo para manifestação, mormente por considerar que o 

protocolo na data de 10.01.2017, em muito supera a data da decisão 

proferida no dia 20.10.2016, quando o Banco se fazia representar por 

Advogados regularmente constituídos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78103 Nr: 1529-22.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esperidião José Pereira, Eva Beatriz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Edivane Teixeira Dario - OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio 

Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, importa salientar que os Senhores Berenice Santana Pereira, 

Eva Beatriz Pereira, Benedita Leone Pereira, Ademir Santana Pereira, 

Andressa Santana Pereira, Vanessa Santana Pereira, Alaelson Devino 

Pereira, Ademilson Devino Santana Pereira, Adelson Luiz Pereira e Cláudio 

Adão Pereira, apresentaram pedido de habilitação às fls. 59/61.

Os sucessores apresentaram as devidas procurações às fls. 77 

(Berenice Santana Pereira), 78 (Eva Beatriz Pereira), 79 (Andressa 

Santana Pereira), 80 (Vanessa Santana Pereira), 81 (Alaelson Devino 

Pereira), 82 (Ademilson Devino Santana Pereira), 83 (Claudio Adão 

Pereira), 87 (Benedita Leone Pereira), 88 (Ademir Santana Pereira) e 89 

(Adelson Luiz Pereira).

Desta forma, nos ditames dos arts. 687; 688, II; e 690, todos do Código de 

Processo Civil, cite-se a parte Requerida, mediante remessa dos autos, 

para, querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do 

pedido de habilitação.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95735 Nr: 3537-98.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Monteiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 
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Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Considerando que não há questões preliminares ou processuais 

pendentes, dou o feito por saneado e determino a produção de prova 

testemunhal, depoimento pessoal e documental, nos ditames do art. 357, 

IV e V, do Código de Processo Civil.

Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos, prescinde 

de realização de audiência para demonstrar a condição de rurícola da 

parte Autora, designo audiência de instrução para o dia 14 de agosto de 

2018, às 13h30min.

Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71370 Nr: 3903-79.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Móveis e Eletro Ltda - EPP, Vinicius 

Gontijo Barbosa, Jose Marcos dos Santos, Amelia Maria Barbosa, Pedro 

Americo, Ivana Maria Paiao

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DÊNIS 

MARTINAZZO - OAB:MS 13.350

 Diante do exposto, NÃO ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade 

proposta por Araguaia Móveis e Eletro Ltda - EPP em desfavor da Fazenda 

Pública Estadual. Por conseguinte, sendo o prosseguimento do feito 

medida de rigor, INTIME-SE a parte Exequente para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49188 Nr: 273-49.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Diogenes Jacobsen, Joaquim Boris 

Jacobsen, Irma Guido Jacobsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521-MT, Kamill Santana Castro e Silva - OAB:11887-B, William 

José de Araújo - OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 Vistos em correição, etc.

Do compulso dos autos, denota-se intenção das partes na conciliação, 

conforme manifestação do Banco Requerente à fl. 353, e o vertido nos 

autos apensos.

Desta forma, designo audiência de conciliação para o dia 30 de julho de 

2018, às 14h pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Intimem-se as partes por DJE, via Advogados constituídos nos autos, 

salientando que deveras importante à presença das partes na audiência, 

salvo se os Advogados tiverem poderes para transigir.

Com ou sem transação, imediatamente conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49189 Nr: 274-34.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Cuiabá (URR)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Salete Grapégia Jacobsen, Joaquim 

Boris Jacobsen, Irma Guido Jacobsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B, William José de Araújo - OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 Vistos em correição, etc.

Do compulso dos autos, denota-se intenção das partes na conciliação, 

conforme manifestação do Banco Requerente à fl. 151, e o vertido nos 

autos apensos.

Desta forma, designo audiência de conciliação para o dia 30 de julho de 

2018, às 14h30min pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Intimem-se as partes por DJE, via Advogados constituídos nos autos, 

salientando que deveras importante à presença das partes na audiência, 

salvo se os Advogados tiverem poderes para transigir.

Com ou sem transação, imediatamente conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49190 Nr: 275-19.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Cuiabá (URR)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Boris Jacobsen, Irma Guido Jacobsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B, William José de Araújo - OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Vistos em correição, etc.

Do compulso dos autos, denota-se intenção das partes na conciliação, 

conforme manifestação do Banco Requerente à fl. 588, e o vertido nos 

autos apensos.

Desta forma, designo audiência de conciliação para o dia 30 de julho de 

2018, às 15h30min pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Intimem-se as partes por DJE, via Advogados constituídos nos autos, 

salientando que deveras importante à presença das partes na audiência, 

salvo se os Advogados tiverem poderes para transigir.

Com ou sem transação, imediatamente conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49191 Nr: 276-04.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Cuiabá (URR)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Boris Jacobsen, Joaquim Diogenes 

Jacobsen, Vilma Salete Grapégia Jacobsen, Irma Guido Jacobsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B, William José de Araújo - OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 
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Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Vistos em correição, etc.

Do compulso dos autos, denota-se intenção das partes na conciliação, 

conforme manifestação do Banco Requerente à fl. 159, e o vertido nos 

autos apensos.

Desta forma, designo audiência de conciliação para o dia 30 de julho de 

2018, às 14h pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Intimem-se as partes por DJE, via Advogados constituídos nos autos, 

salientando que deveras importante à presença das partes na audiência, 

salvo se os Advogados tiverem poderes para transigir.

Com ou sem transação, imediatamente conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49193 Nr: 278-71.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Cuiabá (URR)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Dante Jacobsen, Joaquim Boris 

Jacobsen, Irma Guido Jacobsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B, William José de Araújo - OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Vistos em correição, etc.

Do compulso dos autos, denota-se intenção das partes na conciliação, 

conforme manifestação do Banco Requerente à fl. 435, e o vertido nos 

autos apensos.

Desta forma, designo audiência de conciliação para o dia 30 de julho de 

2018, às 15h pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Intimem-se as partes por DJE, via Advogados constituídos nos autos, 

salientando que deveras importante à presença das partes na audiência, 

salvo se os Advogados tiverem poderes para transigir.

Com ou sem transação, imediatamente conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49194 Nr: 279-56.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Cuiabá (URR)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Jacobsen, Joaquim Boris Jacobsen, 

Irma Guido Jacobsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B, William José de Araújo - OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Vistos em correição, etc.

Do compulso dos autos, denota-se intenção das partes na conciliação, 

conforme manifestação do Banco Requerente à fl. 162, e o vertido nos 

autos apensos.

Desta forma, designo audiência de conciliação para o dia 30 de julho de 

2018, às 13h30min pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Intimem-se as partes por DJE, via Advogados constituídos nos autos, 

salientando que deveras importante à presença das partes na audiência, 

salvo se os Advogados tiverem poderes para transigir.

Com ou sem transação, imediatamente conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50576 Nr: 1629-79.2011.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Dante Jacobsen, Joaquim Boris Jacobsen, Irma 

Guido Jacobsen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Agência de Cuiabá 

(URR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B, William José de Araújo - OAB:MT 3928

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, em razão da r. sentença às fls. 145/146, revogo o conteúdo 

das decisões às fls. 147 e 158.

Por sua vez, em relação aos Embargos de Declaração às fls. 149/155, 

determino que a Secretaria Judicial certifique sua tempestividade.

De mais a mais, desentranhe-se o documento às fls. 160/161, e devolva-o 

ao Patrono peticionando, porquanto não relacionado com o presente feito.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50577 Nr: 1630-64.2011.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Jacobsen, Carlos Dante Jacobsen, Joaquim 

Boris Jacobsen, Irma Guido Jacobsen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Agência de Cuiabá 

(URR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B, William José de Araújo - OAB:MT 3928

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, em razão da r. sentença às fls. 202/203, revogo o conteúdo 

das decisões às fls. 204 e 215.

Por sua vez, em relação aos Embargos de Declaração às fls. 206/212, 

determino que a Secretaria Judicial certifique sua tempestividade.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53226 Nr: 737-39.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ires Pires Ribas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:MT 11.065

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 193/194. Cumpra-se nos termos ali delineados 

expedindo-se a respectiva carta de crédito para fins de habilitação nos 

autos de falência.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 524 de 823



 Cod. Proc.: 49195 Nr: 280-41.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Cuiabá (URR)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Jacobsen, Joaquim Boris Jacobsen, 

Irma Guido Jacobsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B, William José de Araújo - OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Vistos em correição, etc.

Do compulso dos autos, denota-se intenção das partes na conciliação, 

conforme manifestação do Banco Exequente à fl. 83, e o vertido nos autos 

apensos.

Desta forma, designo audiência de conciliação para o dia 30 de julho de 

2018, às 16h pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Intimem-se as partes por DJE, via Advogados constituídos nos autos, 

salientando que deveras importante à presença das partes na audiência, 

salvo se os Advogados tiverem poderes para transigir.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49196 Nr: 281-26.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Cuiabá (URR)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Boris Jacobsen, Irma Guido Jacobsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B, William José de Araújo - OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Vistos em correição, etc.

Do compulso dos autos, denota-se intenção das partes na conciliação, 

conforme manifestação do Banco Exequente à fl. 69, e o vertido nos autos 

apensos.

Desta forma, designo audiência de conciliação para o dia 30 de julho de 

2018, às 16h30min pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Intimem-se as partes por DJE, via Advogados constituídos nos autos, 

salientando que deveras importante à presença das partes na audiência, 

salvo se os Advogados tiverem poderes para transigir.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49197 Nr: 282-11.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Cuiabá (URR)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Salete Grapégia Jacobsen, Joaquim 

Boris Jacobsen, Irma Guido Jacobsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B, William José de Araújo - OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Vistos em correição, etc.

Do compulso dos autos, denota-se intenção das partes na conciliação, 

conforme manifestação do Banco Exequente à fl. 77, e o vertido nos autos 

apensos.

Desta forma, designo audiência de conciliação para o dia 30 de julho de 

2018, às 17h pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Intimem-se as partes por DJE, via Advogados constituídos nos autos, 

salientando que deveras importante à presença das partes na audiência, 

salvo se os Advogados tiverem poderes para transigir.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49133 Nr: 217-16.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Jacobsen, Carlos Dante Jacobsen, 

Joaquim Boris Jacobsen, Irma Guido Jacobsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B, Karoline Franco da Motta Balduino - OAB:MT 

17.476-E, William José de Araújo - OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Vistos em correição, etc.

Do compulso dos autos, denota-se intenção das partes na conciliação, 

conforme manifestação do Banco Exequente à fl. 72, e o vertido nos autos 

apensos.

Desta forma, designo audiência de conciliação para o dia 30 de julho de 

2018, às 17h30min pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Intimem-se as partes por DJE, via Advogados constituídos nos autos, 

salientando que deveras importante à presença das partes na audiência, 

salvo se os Advogados tiverem poderes para transigir.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49134 Nr: 218-98.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Dante Jacobsen, Joaquim Boris 

Jacobsen, Irma Guido Jacobsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B, Willian José de Araújo - OAB:MT 3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Vistos em correição, etc.

Do compulso dos autos, denota-se intenção das partes na conciliação, 

conforme manifestação do Banco Exequente à fl. 87, e o vertido nos autos 

apensos.

Desta forma, designo audiência de conciliação para o dia 30 de julho de 

2018, às 18h pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Intimem-se as partes por DJE, via Advogados constituídos nos autos, 

salientando que deveras importante à presença das partes na audiência, 

salvo se os Advogados tiverem poderes para transigir.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105952 Nr: 3820-87.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla de Fatima Polippo Bortolotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - OAB:MT 

18.473-A, Moisés Batista de Souza - OAB:MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Pan S/A 
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em desfavor de Carla de Fatima Polippo Bortolotti.

À fl. 43 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 43, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Outrossim, no tocante a retirada de restrição judicial, tenho por 

prejudicada, uma vez que não consta nos autos determinação para tanto, 

bem como comprovante de inserção.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25493 Nr: 274-15.2003.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Ferreira Sojo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo de Almeida Filho - 

OAB:16010/O, GILBERTO MACHADO CUSTODIO - OAB:6435

 Código nº: 25493 L. Apolo: 1011010

Vistos, etc.

1 - Intime-se o réu, na pessoa do seu defensor e o Ministério Público, 

acerca do retorno dos autos da Segunda Instância.

2 - Tendo em vista o trânsito em julgado do Acórdão (fl. 569), vista dos 

autos, com urgência, ao representante do Ministério Público e, após, à 

defesa para fins do art. 422 do CPP.

3 – Sem prejuízo das determinações acima, considerando que o presente 

feito já tramita por mais de 12 (doze) anos, expeçam-se ofícios ao Cartório 

de Registro Civil e ao INSS para que informem acerca da existência de 

certidão de óbito do réu Márcio Ferreira Sojo.

 4 - Após, autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Mutum/MT, 11 de abril de 2016.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85966 Nr: 2524-98.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Infantino de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT, SAAE - Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93026 Nr: 1864-70.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilke Mayolino & Mayolino Ltda - ME - Pães e 

Doces da Vó Hnazinha, Graziele Wilke Mayolino, Marcello Abreu Mayolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 39, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78651 Nr: 1909-45.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaber Felipe de Quadros Silva, Rosali 

Aparecida de Quadros Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para se manifestar 

acerca da exceção de pré-executividade de fls. 58/88 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70469 Nr: 3015-13.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Marlon Cristiano Buss, Carla 

Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 76/82, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70556 Nr: 3106-06.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neidir Aparecida Carneiro Couto-ME, Neidir 

Aparecida Carneiro Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 71, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44747 Nr: 163-84.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andressa Oliveira de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Márcia Maria da Silva - OAB:MT 8922-A, Ricardo 

Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 56, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110143 Nr: 6013-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio de Aquino Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concreteme Incorporadora e Construtora LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Favretto - OAB:MT 

19.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que se 

manifeste acerca da proposta de honorários periciais de fls. 70/88, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110143 Nr: 6013-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio de Aquino Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concreteme Incorporadora e Construtora LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Favretto - OAB:MT 

19.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 89, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93657 Nr: 2251-85.2016.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite, Rodrigo 

Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9059/MT, Daniele Izaura da Silva Cavallari Rezende - OAB:MT 

6057/O, Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17147, Renata Susete 

Cauduro Napuri - OAB:RS/73.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 65/66, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76690 Nr: 304-64.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.M. Piaseski - ME, Loris Alexandre Peres 

Locatelli, Rodrigo Piaseski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 52/53, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50181 Nr: 1243-49.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Cuiabá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Veríssimo de Oliveira, Suleide Pereira 

de Araujo Verissimo, Valdir Veríssimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 73, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 
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calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46419 Nr: 1838-82.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agro pecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helton Podolan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que fique 

ciente da decisão de fl. 128 proferida no Juízo Deprecado de Cuiabá.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77597 Nr: 1119-61.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Guiotto Vizoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pleito às fls. 146/147, de modo que concedo o prazo de 30 (trinta) 

dias, a iniciar-se na data 23/04/2018.

Assim, verificando o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 25493 Nr: 274-15.2003.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Ferreira Sojo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo de Almeida Filho - 

OAB:16010/O, GILBERTO MACHADO CUSTODIO - OAB:6435

 Autos nº 2803-84.2003.811.0086 – Cód. 25493

Vistos.

Considerando que o recurso em sentido estrito interposto foi desprovido, 

bem como mantida a pronúncia, remetam-se os autos a 1ª Vara desta 

comarca.

Cumpra-se.

Nova Mutum/MT, 26/02/2016.

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41123 Nr: 477-64.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tadeo Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Eder Pereira de Assis - OAB:MT 8.066, Onofre Roncato - 

OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:MG 63.440

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para dar 

andamento ao feito, nos termos da decisão de fl. 256, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73084 Nr: 1603-13.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina de Fátima Meldola Ribeiro Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volkswagen do Brasil S/A, Automoto Fenavel 

Veículos, Trescinco Automóveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - OAB:MT 

3.884, Luiz Gonçalo da Silva - OAB:4265/MT, Márcio Novaes 

Cavalcanti - OAB:SP 90.604, RICARDO GONCALVES SANTOS - 

OAB:421-A

 Certifico para os devidos fins que a publicação no DJE da decisão de fl. 

464, não constou o nome do advogado do pólo passivo e, considerando o 

petitório de fl. 465, impulsiono os autos para republicar a referida decisão, 

a qual passo a transcrever: "Vistos. Intimem-se as partes, cientificando-os 

sobre o retorno dos autos, bem como para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Certificado nos autos o decurso do prazo, sem 

manifestação ou requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas 

de estilo. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101828 Nr: 1371-59.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Ferreira de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Wobeto Baraldi - 

OAB:MT 14.381, Rocilda Maria M. Costa - OAB:18.197/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, 

da data designada para a realização da perícia, sendo o dia 30 de Julho de 

2018, às 19:30 horas, no local indicado às fls. 122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101117 Nr: 873-60.2017.811.0086

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JS, CS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, 

da data designada para a realização da perícia, sendo o dia 30 de Julho de 

2018, às 20:00 horas, no local indicado às fls. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76033 Nr: 4609-28.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildon Becker - ME, Ildon Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07. impulsiono 

estes autos para intimar as partes da designação da Hasta Pública do bem 

penhorado nos autos, sendo a 1ª Praça em 12/07/2018 às 13:30h e a 2ª 

Praça 23/07/2018 às 13:30h, na Rua das Helicônias, nº. 444-N, Jardim das 
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Orquídeas, Nova Mutum-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91280 Nr: 732-75.2016.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanguarda do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARQUES DE FREITAS, Flávio Ademar 

Strey, Agropecuária Hoepers Ltda. - ME, Municipio de Santa Rita do 

Trivelato - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio de Oliveira Luchesi Filho 

- OAB:OAB/SP 129.281, JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - 

OAB:138669, Jose Henrique Turner Marquez - OAB:OAB/SP 156.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que informe o endereço do 

requerido, a fim de viabilizar o cumprimento da decisão de fl. 168, bem 

como providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91280 Nr: 732-75.2016.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanguarda do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARQUES DE FREITAS, Flávio Ademar 

Strey, Agropecuária Hoepers Ltda. - ME, Municipio de Santa Rita do 

Trivelato - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio de Oliveira Luchesi Filho 

- OAB:OAB/SP 129.281, JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - 

OAB:138669, Jose Henrique Turner Marquez - OAB:OAB/SP 156.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da inicial, a fim viabilizar a 

expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000984-90.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. DE QUADROS SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Autos n°. 1000984-90.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se de 

ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela provisória 

ajuizada pela empresa requerente J. F. DE QUADROS SILVA – ME, em 

face da requerida TELEFONIA BRASIL S/A (VIVO), ambas já qualificadas 

nos autos. Segundo informado pela autora em sua petição inicial, seria 

cliente da operadora demandada, pois contratou em 03/06/2016 o serviços 

através da Modalidade Nacional Smart Vivo empresarial de 05 números. 

Todavia, no dia 17/04/2018, através da central de atendimento, a empresa 

requerente efetuou alteração do seu plano de telefonia para Smart Vivo 

Ilimitado, mantendo apenas duas linhas telefônicas ativas (065 99952-6270 

e 065 99898-8262), efetuando o cancelamento das demais linhas. 

Informou o número do protocolo de atendimento, n°. 2018.44.65641813, 

sendo que a atendente teria mencionado que as faturas do plano anterior 

seriam canceladas e geradas novas faturas no valor de R$ 114,99 (cento 

e quatorze reais e noventa e nove centavos) para cada linha. Porém, 

recebeu a última fatura com o valor de R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e 

noventa reais), com vencimento em 25/05/2018, sendo que teria tentado 

efetuar o cancelamento do valor, mas não obteve êxito. Assim, postulou 

pelo deferimento da inversão do ônus da prova e pela concessão da tutela 

de urgência para que a requerida efetue o cancelamento da fatura com 

vencimento em 25/05/2018, com emissão de outra no valor contratado 

para o plano Smart Vivo Ilimitado, no valor de R$ 229,99 (duzentos e vinte 

e nove reais e noventa e nove centavos), bem como se abstenha de 

lançar novas faturas do plano cancelado. Juntou como documentos o 

requerimento de empresário, a fatura de telefonia contestada e os e-mails 

trocados com representante da demandada. Vieram os autos conclusos. 

Eis o breve relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, é de se registrar 

que a tutela de urgência caracteriza-se pela antecipação do provimento do 

mérito, sendo que, para sua concessão, devem estar presentes os 

requisitos previstos no artigo 300 do código de Processo Civil, cuja 

redação transcrevo abaixo: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 

Portanto, pode-se afirmar que os requisitos a serem preenchidos são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito se relacionam com a adequação do 

alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de 

confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível 

de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não 

devem ser equívocas. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional, vale dizer, caso a tutela seja 

concedida apenas ao final, tornar-se-ia ela ineficaz. A primeira vista, não 

é possível averiguar com certeza as alegações firmadas pelo autor, pois 

não traz qualquer especificação ao seu plano de telefonia e a partir de 

quando o novo plano iniciaria a sua vigência, bem como quando o plano 

anterior se encerraria. Assim, antes de decidir acerca do requerimento 

para concessão da tutela de urgência, determino que a parte autora 

emende a sua petição inicial, trazendo aos autos documentação mais 

robusta acerca do plano de telefonia contratado, quais a as vantagens e 

serviços oferecidos e qual o valor efetivo de cobrança referente às duas 

linhas telefônicas mantidas, podendo ser gravações das ligações 

telefônicas realizadas ao serviço de atendimento ao cliente ou outros 

documentos como retirada de proposta do plano do site, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, intime-se a parte requerente para efetuar o depósito em juízo 

do valor de R4 1.890,00 (um mil oitocentos e noventa reais) a título de 

caução, para subsidiar o pedido de concessão da tutela de urgência, sob 

pena de indeferimento. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, 

certifique-se tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Nova Mutum, 4 de junho de 2018. CÁSSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juíza de Direito em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-16.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LARIANE VASCONCELOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000836-16.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LARIANE VASCONCELOS DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo 

em audiência, consoante se extrai do termo anexo à movimentação de id. 

n. 12516895. Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código 

de Processo Civil. Outrossim, efetuado o pagamento, opino pela expedição 

de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para que o 

Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a 

parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos 

valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar 

a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao 

seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.” 

Após, arquivem-se. Sem honorários advocatícios e custas processuais. É 

o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-98.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LARIANE VASCONCELOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000837-98.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LARIANE VASCONCELOS DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo 

em audiência, consoante se extrai do termo anexo à movimentação de id. 

n. 12517141. Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código 

de Processo Civil. Outrossim, efetuado o pagamento, opino pela expedição 

de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para que o 

Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a 

parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos 

valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar 

a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao 

seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.” 

Após, arquivem-se. Sem honorários advocatícios e custas processuais. É 

o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-12.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000791-12.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLOS GOMES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. As partes celebraram acordo em audiência, consoante se extrai 

do termo anexo à movimentação de id. n. 12197818. Sendo assim, opino 

pela homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 

487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Outrossim, efetuado o 

pagamento, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado e para que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 

da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação 

sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. Sem honorários advocatícios e 

custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-97.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000850-97.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE MIGUEL RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo em audiência, 

consoante se extrai do termo anexo à movimentação de id. n. 12636594. 

Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 
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Outrossim, efetuado o pagamento, opino pela expedição de alvará judicial 

para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-45.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA INES DA SILVA PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000847-45.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LINDA INES DA SILVA PONCE REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

13639455 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-30.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA INES DA SILVA PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000848-30.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LINDA INES DA SILVA PONCE REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo em audiência, 

consoante se extrai do termo anexo à movimentação de id. n. 12634932. 

Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 

Outrossim, efetuado o pagamento, opino pela expedição de alvará judicial 

para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-15.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEVERSON PEREIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000849-15.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JEVERSON PEREIRA DE ALENCAR REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento 

n. 13639976 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 
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efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-52.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SANTIAGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000853-52.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALESSANDRO SANTIAGO DA SILVA REQUERIDO: CLARO 

TV Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 13641855 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-07.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COSME JOAQUIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000856-07.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: COSME JOAQUIM DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

13651484 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 

de maio de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-89.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COSME JOAQUIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000857-89.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: COSME JOAQUIM DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

13651512 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-67.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARTAMISE POLIANA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000852-67.2017.8.11.0086 
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REQUERENTE: ARTAMISE POLIANA PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: 

CLARO TV Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 13641489 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MOISES MORAES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000090-17.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIO MOISES MORAES OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO 

S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 14376575 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-85.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAMENAIDE PEREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000079-85.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RAMENAIDE PEREIRA MAGALHAES REQUERIDO: BANCO 

PAN S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo em audiência, 

consoante se extrai do termo anexo à movimentação de id. n. 12678340. 

Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 

Outrossim, efetuado o pagamento, opino pela expedição de alvará judicial 

para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO COSTA BEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA COSTA BEBER OAB - MT0013781A (ADVOGADO)

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO)

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000094-54.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CRISTIANO COSTA BEBER REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

14411476 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. A 

par disto, opino pelo indeferimento do pedido de redesignação da 

audiência de conciliação [id. n. 12695896] uma vez que tal pedido, 

baseado apenas na alegação de ausência de intimação acerca da 

designação de audiência, não se mostra suficiente para deferir tal pleito. 

Ademais, o Reclamante não demonstrou circunstâncias que constituem 

justa causa para a redesignação, ou seja, a ocorrência de caso fortuito ou 

força maior, ou mesmo motivo de saúde, nos termos do art. 223, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Considerando, ainda, que a audiência de 

conciliação fora designada no mesmo momento da distribuição dos 

presentes autos, conforme consta dos eventos 14411474 e 14411476, 

não há que se falar em ausência de intimação acerca da designação da 

referida audiência. Quanto a este entendimento, trago à colação julgado da 

Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO 
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PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Cível Nº: 0025260-16.2011.811.0001 Sexto Juizado 

Especial Cível de Cuiabá Recorrente: Uberlen Aparecida Capistrano Dias 

Recorrido: RomeraMóveis e Eletrodomésticos EMENTA RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. GREVE DE ÔNIBUS. PARALISAÇÃO PARCIAL DA FROTA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 

9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a 

qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme 

regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Greve de ônibus que 

não tirou a totalidade da frota de circulação. Ausência de justificativa 

plausível para o não comparecimento ao ato. Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) Os autos vieram-me conclusos, 

em face do petitório de Mov. 76, parte requerida postula pela 

REDESIGNAÇÃO da audiência conciliatória agendada para a data 

21/05/2014 às 15:00 min., alegando que não pode comparecer em virtude 

de morar longe do juizado, sendo que a frota de ônibus estava em greve e 

não possuía dinheiro para pagar táxi. Acostou documentos para 

comprovar suas alegações. É o Breve Relato. Decido. Após detida análise 

dos documentos de Mov. 66, contata-se que a mesmo em greve, cerca de 

60% dos ônibus estavam em circulação, conforme notícia trazida pela 

própria parte autora em Mov. 66. Ante o exposto, NÃO merece guarida o 

pedido de redesignação do ato conciliatório, eis que a requerente possuía 

meios de se locomover até a sede deste juizado. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de Mov. 25. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95,verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos 

casos previstos em lei. I - quando oautordeixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. (...) De acordo com o entendimento 

jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência:para a autora, a 

extinção do feito,para a ré, a revelia.(TJSP 1º Colégio Recursal da Capital 

do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa consideração, com 

escoro no art. 267, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95,JULGO EXTINTOo presente feito sem resolução do mérito. 

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais,nos termos 

do ENUNCIADO FONAJE 2009: (...)” Acrescento, ainda, que embora a 

parte recorrente tenha alegado a impossibilidade de locomoção em razão 

da greve de ônibus a paralisação não foi total conforme o noticiário trazido 

por ela. Desta forma, a justificativa apresentada não merece guarida. 

Assim, não tendo ela comparecido à sessão de conciliação sem 

apresentar qualquer justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a 

extinção do processo com fundamento no artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, 

conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Pelo 

exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua 

exigibilidade nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50. É como voto. 

NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 252601620118110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado 

em 08/03/2016, Publicado no DJE 08/03/2016). (g.n.). Dito isto, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; Assim, diante da contumácia, opino 

pela EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando que há relatos de inconsistência 

do sistema PJE na intimação para a audiência no momento da distribuição, 

deixo de condenar em custas processuais, pelo Princípio da Boa Fé. Ao 

advogado para atentar-se a intimação no ato de distribuição processual. É 

o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 

Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLECIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000076-33.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CLECIA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. A Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante 

Termo de Audiência id. n. 12655703 destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-79.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIZA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000405-79.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIANE MARIZA DE CAMARGO REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

12612071 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 534 de 823



“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 

de maio de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-61.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA FERNANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000100-61.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANDRESSA FERNANDA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação, conforme se depreende do evento n. 14440556 destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-46.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA FERNANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000101-46.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANDRESSA FERNANDA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

14440689 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-81.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEIA RIBEIRO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000864-81.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DIONEIA RIBEIRO DA SILVA LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo em audiência, consoante 

se extrai do termo anexo à movimentação de id. n. 12809231. Sendo 

assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 

Outrossim, efetuado o pagamento, opino pela expedição de alvará judicial 

para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 
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para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-66.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000865-66.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCELO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. As partes celebraram acordo em audiência, consoante se extrai 

do termo anexo à movimentação de id. n. 12809637. Sendo assim, opino 

pela homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 

487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Outrossim, efetuado o 

pagamento, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado e para que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 

da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação 

sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. Sem honorários advocatícios e 

custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 

de maio de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-51.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000866-51.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOACIL PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação, conforme se depreende do evento n. 13659669 destes autos, 

não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-36.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000867-36.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOACIL PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação, conforme se depreende do evento n. 13659735 destes autos, 

não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000871-73.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

D. I. WIEDMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI OAB - PR78764 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO PAULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000871-73.2017.8.11.0086 
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REQUERENTE: D. I. WIEDMANN - ME REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO 

PAULO Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 13670204 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-53.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE RIBEIRO JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000107-53.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: VIVIANE RIBEIRO JUSTINO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

14473030 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-08.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000110-08.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JACQUELINE DOS SANTOS LIMA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

14474232 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 

de maio de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-84.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA MORAIS KOEHLER (REQUERENTE)

CIBELE MORAIS KOEHLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010293-84.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: CIBELE MORAIS KOEHLER, AMANDA MORAIS KOEHLER 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 9193364] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 12741233], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 
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parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 

de maio de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010425-10.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE BALBINOT FACCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010425-10.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: BERNARDETE BALBINOT FACCIO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. A Reclamante requereu a desistência desta 

ação, consoante Termo de Audiência id. n. 11236468 destes autos. Neste 

aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo 

único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do 

pedido de desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o 

feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-32.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANNE PRISCILA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000628-32.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RAYANNE PRISCILA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

11834817] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 11923398], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 

de maio de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-05.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA ANDRESKI BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000300-05.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ROSENILDA ANDRESKI BUENO REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 12460322] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, a 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 12550248], razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 
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pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-31.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOLIDADE ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000447-31.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA SOLIDADE ANDRADE DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 12530873] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, a 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 12550217], razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-35.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000104-35.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: TEREZINHA FERREIRA VIEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 12418229] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 12480580], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-12.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN JANE DRESSENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT15530/O (ADVOGADO)

ADRIELLE FACCIO OAB - MT0022700A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010205-12.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LILIAN JANE DRESSENO REQUERIDO: FIDELIDADE 

VIAGENS E TURISMO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 12674776] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia [id. n. 

12748541], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 
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para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-40.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE GALIETA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOHNATHAN ALEXANDRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ELETRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010165-40.2011.8.11.0086 

REQUERENTE: JOANICE GALIETA DE OLIVEIRA, JOHNATHAN 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA REQUERIDO: RICARDO ELETRO Vistos, etc. 

Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da obrigação [ids. n. 11818131 e 12603255] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, os 

Reclamantes concordam com o montante e informaram os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 12801541], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-88.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JAYNE MORAIS MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010338-88.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: JAYNE MORAIS MOLINA REQUERIDO: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 11823727] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 12800572], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-72.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONEL BALBINO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010104-72.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIONEL BALBINO DE FRANCA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 9272822] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 9301438], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 
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as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-34.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000602-34.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimado para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento 

n. 13099719 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-15.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADIZA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000116-15.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA ADIZA NUNES DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo em audiência, 

consoante se extrai do termo anexo à movimentação de id. n. 12937137. 

Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 

Outrossim, efetuado o pagamento, opino pela expedição de alvará judicial 

para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-52.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IRISNETE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000120-52.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: IRISNETE MARTINS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo em audiência, consoante 

se extrai do termo anexo à movimentação de id. n. 12937415. Sendo 

assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 

Outrossim, efetuado o pagamento, opino pela expedição de alvará judicial 

para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-37.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE OLIVEIRA LANES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000121-37.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ELENICE OLIVEIRA LANES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 
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para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

14485097 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-44.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000127-44.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: DIOGO GOMES REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante 

requereu a desistência desta ação, consoante Termo de Audiência id. n. 

12938714 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE 

dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-96.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CABRAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000130-96.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCELO CABRAL DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo em audiência, consoante 

se extrai do termo anexo à movimentação de id. n. 12939193. Sendo 

assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 

Outrossim, efetuado o pagamento, opino pela expedição de alvará judicial 

para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-81.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000131-81.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: PEDRO DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

As partes celebraram acordo em audiência, consoante se extrai do termo 

anexo à movimentação de id. n. 12939420. Sendo assim, opino pela 

homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 

487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Outrossim, efetuado o 

pagamento, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado e para que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 

da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação 

sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. Sem honorários advocatícios e 

custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

Leiga 
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____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 80975 Nr: 3989-79.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Ramos Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 INTIMAÇÃO do réu através do advogado, para no prazo legal, informe nos 

autos o atual endereço do réu Robson Ramos Souza da Silva, para 

expedição da intimação da sentença lançada às fls. 86/87. Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 25506 Nr: 293-21.2003.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Fiori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Givanildo Gomes - OAB:MT 12.635, 

Valdir Miquelin - OAB:4613, Waldir Caldas Rodrigues - 

OAB:6591/MT

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que apresente as "contrarrazões 

ao recurso de apelação", no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 98876 Nr: 5637-26.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFBG, DDR, WSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A, Jonas 

Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para, querendo, manifestem sobre o 

parecer ministerial de fls. 896/7, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 99737 Nr: 55-11.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhon Lenonn Lemes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 Vistos.

Considerando certidão de fl. 56 juntada aos autos, designo o dia 

24/09/2018, às 16h45min, para a realização de audiência de proposta de 

suspensão condicional.

Cite-se e intime-se o réu da data aprazada.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112878 Nr: 203-85.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Adriano Benghi, Mayra Adanair 

Benghi, Mauro Benghi, Maycon Adriano Benghi - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Vistos.

Considerando a Portaria 725/2018-DGTJ/PRES que suspendeu o 

expediente na data aprazada, redesigno, desde logo, a audiência para o 

dia 25/10/2018, às 17h45min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 25493 Nr: 274-15.2003.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Ferreira Sojo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo de Almeida Filho - 

OAB:16010/O, GILBERTO MACHADO CUSTODIO - OAB:6435

 Vistos. Considerando a procuração juntada aos autos à fl. 414, intime-se 

o causídico constituído pelo acusado, para no prazo de cinco dias, 

manifestar-se na fase do artigo 422 do CPP. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 70241 Nr: 2783-98.2012.811.0086

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Augusto Ribeiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:MT 8107

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

denunciado Frederico Augusto Ribeiro Pereira, já qualificado nestes autos, 

em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em 

relação aos crimes descritos na denúncia. Inteligência do art. 107, inciso 

IV, 1.ª figura, e art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.Publique-se. 

Intimem-se, observando-se a desnecessidade de intimação pessoal do 

acusado, bastando a de seu defensor constituído, conforme determina o 

artigo 1387 da CNGC.Com o trânsito em julgado, procedam-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos, sem 

quaisquer custas ou despesas judiciais.Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63780 Nr: 2517-08.2013.811.0012

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO WOBETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA FILHO AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MATIAS - OAB:1857

 Trata-se ação de exibição de documento proposta por Alfredo Wobeto, 
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em face de Almeida Filho Agropecuária Ltda, todos qualificados nos autos.

 À fl. 30 foi certificado o falecimento do autor.

Sua certidão de óbito consta à fl. 898 dos autos em apenso (Código 

63777).

À fl. 37, foi determinada a intimação do advogado da parte autora para 

indicar os herdeiros de Alfredo, a fim de providenciarem o andamento da 

ação, sob pena de extinção.

Devidamente intimada por seu advogado, a parte autora manteve-se 

inerte, não providenciando a devida habilitação dos herdeiros para regular 

prosseguimento do presente feito (fl. 39).

 Ante o exposto, com fundamento no art. 313, inciso §2º, inciso II, c.c 485, 

inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito.

Transitada em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

De Campinápolis/MT para Nova Xavantina/MT, 30 de maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37799 Nr: 1358-98.2011.811.0012

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPARINA PEREIRA, AGROPECUÁRIA 

VANGUARDA NORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINO ALVES DE MIRANDA - 

OAB:10042/GO

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 104289 Nr: 2797-03.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA BARBOSA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICPIO DE 

NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie-se, COM URGÊNCIA, ao NAT (Núcleo de Apoio Técnico) de 

Cuiabá/MT, encaminhando-se cópia da inicial e documentos necessários, 

para que seja apresentado parecer técnico sobre o presente feito.

 O Núcleo deverá esclarecer a este juízo se o caso se enquadra como 

atendimento de urgência, emergência ou procedimento eletivo.

 Ante a necessidade de parecer técnico acerca do presente caso, 

postergo a análise da tutela de urgência para após a vinda do parecer 

aludido.

De outro norte, oportuno destacar a decisão proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça no REsp 1.657.156/RJ (2017/0025629-7), que 

considerou ser obrigação do Poder Público o fornecimento de 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que 

presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 

ineficácia, para tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS;

2) Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do 

medicamento prescrito e;

3) Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Avisa).

Assim, diante do pedido inaugural e da decisão proferida pelo STJ, 

determino a intimação da parte autora para emendar a petição inicial no 

prazo legal, a fim de comprovar seu interesse de agir, juntando 

documentos que atestem sua incapacidade financeira para arcar com os 

custos dos procedimentos solicitados e não fornecidos pela rede pública, 

bem como informar este juízo se o SUS disponibiliza procedimentos 

alternativos para tratamento e exames da moléstia narrada.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39451 Nr: 285-57.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRA RIBEIRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença terminativa proferida, 

oficie-se a Autarquia Federal – INSS, para ciência e eventual cessação de 

benefício previdenciário implantado em virtude do presente feito.

Após, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 99800 Nr: 363-41.2018.811.0012

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA RADIN DE OLIVEIRA, MARDOQUEIBI 

MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLIDA DE JESUS SILVA - 

OAB:19006/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos autores para comparecerem em cartório para retirar a 

certidão averbada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78105 Nr: 905-30.2016.811.0012

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, comparecer em cartório 

para assinar e retirar o termo de curatela.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010393-72.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON AUGUSTTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010393-72.2013.8.11.0012; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JEFFERSON AUGUSTTO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP 

Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Noticia a 

reclamante que notou cobrança de um serviço especificado como -024 

Seg. Via de Fatura/ Not. De Deb. no valor de R$ 2,54. Aduz que procurou 

a empresa reclamada no dia 05 de Novembro de 2013, pelo período da 

manha, momento em que lhe foi explicitado que tratava-se de cobrança de 

uma suposta expedição de segunda via de conta, ou expedição de uma 

Notificação de Débito, porém, o requerente não solicitou e sequer recebeu 

qualquer um destes dois serviços, sendo informado para retornar no 

período vespertino para que fosse retirada a cobrança. Ocorre que, ao 

retornar na empresa reclamada, outro atendente lhe explicou a mesma 

coisa que antes lhe fora explicado, na sequencia sendo maltratado pelo 

atendente, razão pela qual requer a condenação da reclamada a 

indenização por danos morais. A reclamada na sua contestação afirma 

que a maioria das faturas do reclamante são pagas em atraso, o que 

justifica o envio da notificação de corte, bem como cobrança de juros e 

multas, previstos no regulamento, contrato de Concessão dentre outras 

legislações. Alega que o regulamento da empresa, aprovado pelo Decreto 

1981 de 02 de agosto de 2011 faz alusão a referida cobrança, e que não 

praticou ato ilícito, não estão presentes os requisitos necessários ao 

dever de indenizar. Pois bem. Ocorre que, tratando-se de pedido de 

indenização, exige-se da parte que o formula, prova suficiente do ato ilícito 

ensejador da pretensão; neste caso, não há nos autos prova alguma que 

o reclamante foi insultado, maltratado ou humilhado, visto que sequer 

consta nos autos o nome do atendente que supostamente teria cometido 

ato ensejador de danos morais. No que se refere ao fato em que se funda 

a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo do autor 

sua plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. A 

prova que deveria ter sido produzida pela parte reclamante não é 

impossível ou excessivamente difícil, haja vista que bastaria este ter 

juntado prova documental do seu direito, mas, como manteve-se inerte, a 

improcedência se impõe. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDENCIA do 

pedido da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ÍTALO 

OSVALDO ALVES DA SILVA Juiz Substituto

Manifestação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010223-66.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

A ALVES MELLO & V ALVES MELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GYULLIANA GABRIELA DE LIMA RIZZARDI OAB - MT0016961A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO VIEIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010223-66.2014.8.11.0012; Valor causa: R$ 376,94; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÕES, 

INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: A 

ALVES MELLO & V ALVES MELLO LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: 

SEBASTIAO VIEIRA RIBEIRO Vistos. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 

9.099/95). Fundamento e decido. Saliento que a parte possui advogado 

habilitado, devidamente intimado (Id 10459454), quedou-se inerte (Id 

12513763). Verifica-se que desde 2014 o feito encontra-se paralisado em 

cartório, sem qualquer providência da parte interessada. ISTO POSTO, 

com fulcro no artigo 485, inciso III, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o projeto de sentença a homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tuliane Patrice Franchi Barros Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010318-96.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista que decorreu o prazo para 

cumprimento do acordo constante do Id. 7908410, intimo a parte autora 

para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se o executado quitou com sua 

obrigação, sob pena de arquivamento. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina / MT, 4 de junho de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31494 Nr: 1987-43.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIAL VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048, DANIELA DINIZ LOPES - OAB:10867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:3094

 C E R T I D Ã O

 Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos 

seguintes termos:

 Tendo em vista que a precatória (fls. 152 e 152 verso) retornou com 

informação de que a parte executada mudou-se do endereço constante 

dos autos, encaminho intimação ao exequente, na pessoa de seu 

advogado, para que requeira o que lhe for de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 103956 Nr: 2580-57.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: À JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO PEREIRA ZITSKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÚLIO TOYAMA FALEIRO - 

OAB:19014/O

 Código - 103956

 Certifico, que, tendo em vista o pedido de redesignação da audiência , 

fls.20, solicitado pelo advogado do autor do fato, motivo pelo qual, 

Redesigno a mesma para o dia 16 de julho de 2018, às 08h:00min - MT.

 O referido é verdade e dou fé.

Comarca de Paranatinga
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1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84189 Nr: 4345-98.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Santarosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:16010/ MT

 Vistos.

Aguarde-se em cartório o cumprimento do mandado de prisão em relação 

ao réu Joel Santarosa.

Retifique-se o cadastramento do mandado de fl. 500 no BNMP.

Ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 14501 Nr: 895-70.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neri de Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio da Costa Moura, Maria José de 

Assis Moura, Odenir Braz Lima Barros, Yolanda Spinelli Lima Barros, 

Jorge Antonio Pires de Miranda, Marilene Auxiliadora Campos de Miranda, 

Rokuro Yoshioka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogado Dra. Lara 

Moerschberger Nedel, para proceder a devolução dos autos nº 

895-70.2005.811.0044 - código 14501, no prazo de 3 (três) dias, sob pena 

de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade 

do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras 

providências legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 

431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55005 Nr: 1022-90.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elbiane Angelica Teodoro de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Código nº 55005

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Cobrança, em fase de cumprimento de sentença, 

movida por Elbiane Angelica Teodoro de Menezes, em face do Município 

de Paranatinga.

Todavia, como se depreende petitório carreado às fls. 161/163, as partes 

transigiram amigavelmente, motivo pelo qual requerem a homologação do 

acordo e suspensão do feito até que se efetive o cumprimento integral.

É a síntese necessária. Decido.

Não sendo constatada qualquer irregularidade na avença firmada, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, remeta-se ao arquivo provisório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53988 Nr: 117-85.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Código nº 53988

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Cobrança, em fase de cumprimento de sentença, 

movida por Marcia Marques dos Santos, em face do Município de 

Paranatinga.

Todavia, como se depreende petitório carreado às fls. 246/248, as partes 

transigiram amigavelmente, motivo pelo qual requerem a homologação do 

acordo e suspensão do feito até que se efetive o cumprimento integral.

É a síntese necessária. Decido.

Não sendo constatada qualquer irregularidade na avença firmada, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos moldes do art. 487, III, “b), do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, remeta-se ao arquivo provisório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54068 Nr: 197-49.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valeria Borges Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 54068

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Cobrança, em fase de cumprimento de sentença, 

movida por Valeria Borges Alves de Lima, em face do Município de 

Paranatinga.

Todavia, como se depreende petitório carreado às fls. 207/209, as partes 

transigiram amigavelmente, motivo pelo qual requerem a homologação do 

acordo e suspensão do feito até que se efetive o cumprimento integral.

É a síntese necessária. Decido.

Não sendo constatada qualquer irregularidade na avença firmada, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, remeta-se ao arquivo provisório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64598 Nr: 2608-31.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenora Lima Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 Código nº 64598

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos a execução, em fase de cumprimento de sentença, 

movida por Município de Paranatinga, em face de Aldenora Lima Ribeiro.

Todavia, como se depreende petitório carreado às fls. 24/26, as partes 

transigiram amigavelmente, motivo pelo qual requerem a homologação do 

acordo e suspensão do feito até que se efetive o cumprimento integral.

É a síntese necessária. Decido.

Não sendo constatada qualquer irregularidade na avença firmada, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, remeta-se ao arquivo provisório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79973 Nr: 2211-98.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2211-98.2017.811.0044 (Código 79973)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS A EXECUÇÃO ajuizada pela SIDINEY DIAS DE 

ARRUDA, em face de LAURA RODRIGUES MACIEL, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 18, a parte exequente informa o cumprimento da obrigação pugnada 

nos autos e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pela exequente à fl. 18.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54069 Nr: 198-34.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lori Lurdes Michelson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 54069

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Cobrança, em fase de cumprimento de sentença, 

movida por Lori Lurdes Michelson, em face do Município de Paranatinga.

Todavia, como se depreende petitório carreado às fls. 208/210, as partes 

transigiram amigavelmente, motivo pelo qual requerem a homologação do 

acordo e suspensão do feito até que se efetive o cumprimento integral.

É a síntese necessária. Decido.

Não sendo constatada qualquer irregularidade na avença firmada, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, remeta-se ao arquivo provisório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67148 Nr: 483-56.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otaniba Moreira do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 483-56.2016.811.0044 (Código 67148)

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por OTANIDA MOREIRA DO CARMO, em desfavor 

de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 67/69, apresentação de proposta de acordo amigável, pela 

autarquia ré, pugnando por sua homologação.

Às fls. 70/71, a parte requerente manifestou sua concordância.

 É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Assim, analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as 

partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado às fls. 

67/69, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Requisite-se o pagamento por meio de Requisições de Pequenos Valores 

(RPV) ou precatório requisitório, nos termos dos itens 2.12.1 e seguintes 

da CNGC, observando-se os cálculos lançados às fls. 68 verso.

Com a disponibilização dos valores, voltem os autos conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-14.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERINEUDA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovida para juntar nos autos o comprovante de pagamento do 

acordo, o qual consta estar em anexo a petição protocolada no ID 

13404897 e não foi juntado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77833 Nr: 1195-12.2017.811.0044

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Francisco Carlos Carlinhos Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Santos, Denize Frizon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amada Tondorf - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de queixa-crime impetrada por Francisco Carlos Carlinhos 

Nascimento em desfavor de Ronaldo Santos e Denize Frizon, qualificados 

na exordial, pela suposta prática do delito previsto nos artigos 138 e 139 

do Código Penal.

A exordial foi protocolada no dia 20.04.2017, acompanhada dos 

documentos instrutórios de fls. 010/021.

É o relatório. Decido.

Considerando o que determina o artigo 520 do Código de Processo Penal, 

designo audiência de conciliação para o dia 19/09/2018, às 17:30 horas.

Intimem-se as partes.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79456 Nr: 2132-22.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO TEIXEIRA DE CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 06/06/2018, às 14h05min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 80305 Nr: 2656-19.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDIMAR DA SILVA ALBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404-0

 Finalidade: Intimação do advogado do reeducando Dr. Paulo Henrique 

Vacário, para manifestar-se sobre o cálculo penal, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de o silêncio ser subentendido como concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66762 Nr: 655-32.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 06/06/2018, às 15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 87583 Nr: 4012-15.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBERSON IVO KLEINUBING, PATRICIA 

CRISTIANE KLEINUBING, MARCELO IVAN SCHAURICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 56/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que contate a Central de Mandados desta 

Comarca para obtenção da guia de diligência complementar, no valor de 

R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), no prazo de lei, com posterior 

remessa do comprovante aos autos..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 82082 Nr: 234-37.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE MATOS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Finalidade: Intimação do advogado do reeducando Dr. Ruy Barbosa 

Ferreira Marinho, para manifestar-se sobre o cálculo penal, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de o silêncio ser subentendido como concordância 

tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75902 Nr: 3534-75.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE CAXIADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 06/06/2018, às 14h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77778 Nr: 1139-76.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS DO NASCIMENTO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 06/06/2018, às 15h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79353 Nr: 2071-64.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMAR GARCIA VARGAS BIRNFELD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou reagendada para o dia 06.06.2018, a partir das 

13h30min, pelo Dr. Marcelo Rodrigues Del Papa – CRM-MT 8.218, a ser 

realizada na sala multidisciplinar deste Juízo, Fórum Local de Peixoto de 
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Azevedo – MT. Bem como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, 

para retirar os quesitos formulados pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 82144 Nr: 284-63.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063, MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou reagendada para o dia 06.06.2018, a partir das 

13h00min, pelo Dr. Marcelo Rodrigues Del Papa – CRM-MT 8.218, a ser 

realizada na sala multidisciplinar deste Juízo, Fórum Local de Peixoto de 

Azevedo – MT. Bem como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, 

para retirar os quesitos formulados pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78658 Nr: 1666-28.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BRAZ BORGES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou reagendada para o dia 06.06.2018, a partir das 

13h00min, pelo Dr. Marcelo Rodrigues Del Papa – CRM-MT 8.218, a ser 

realizada na sala multidisciplinar deste Juízo, Fórum Local de Peixoto de 

Azevedo – MT. Bem como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, 

para retirar os quesitos formulados pelas partes.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79180 Nr: 1955-58.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRES E ARAUJO LTDA ME, ALEXSANDRO 

PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1955-58.2016.811.0023 – Código: 79180

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: COOP. DE CRED. DE LIVRE ADM. DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

PARTE RÉ: PIRES E ARAUJO LTDA ME e ALEXSANDRO PIRES

CITANDO(S): 1. Executado(s): Alexsandro Pires, Cpf: 02132076137, 

brasileiro(a), divorciado(a), chefe de portaria hotel, Endereço: Rua 

Caiçara, Travessa 2, Nº 112, Bairro: Aeroporto, Cidade: Peixoto de 

Azevedo-MT

2. Executado(s): Pires e Araujo Ltda Me, CNPJ: 12462002000181, natural 

de Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Caiçara, Travessa 2, Nº 112, 

Bairro: Aeroporto, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/08/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 60.025,55

FINALIDADE: 1. EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, por todo o conteúdo do despacho abaixo 

transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte(s) integrante(s) deste mandado, bem assim para que PAGUE, dentro 

de 03 (três) dias, contados da efetiva citação, o PRINCIPAL E 

ACESSÓRIOS LEGAIS, ABAIXO INDICADO, sob pena de lhe ser(em) 

penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela parte credora, cuja 

constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta da indicação e 

respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para a satisfação 

integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 652, § 2º e art. 

655, caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a 

posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 659, § 1º, do CPC). 2. Não 

encontrando a parte devedora, proceder ao ARRESTO de bens 

pertencentes a ela, cumprindo o determinado no parágrafo único do art. 

653 do CPC. 3. CITADO(S) O(S) EXECUTADO(S), CIENTIFIQUE-O(S) de que 

poderá opor, querendo, independentemente da realização ou não da 

penhora, EMBARGOS DO DEVEDOR, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS. 3.1. 

TRATANDO-SE DE EMBARGOS DE MÉRITO, ESSE PRAZO FLUIRÁ A 

PARTIR a partir da juntada, no Juízo Deprecante, da comunicação da 

citação feita pelo Juízo Deprecado (art. 738, § 2º do CPC). 3.2. Na 

hipótese de Embargos que discutam, unicamente, a validade dos atos 

praticados no Juízo Deprecado, ou seja, verse sobre vícios ou defeitos da 

penhora, avaliação ou alienação de bens, o prazo para Embargar fluirá a 

partir da juntada, aos autos da própria carta precatória, do mandado de 

citação. 3.3. Em ambos os casos, a contagem do prazo, quando se tratar 

de litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 738, § 1º, do CPC. 

3.4. Aos embargos do executado não se aplica o disposto no art. 191 

desta Lei. 3.5. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no 

juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los 

é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da 

penhora, avaliação ou alienação dos bens. 4. Decorrido o prazo de 03 

(três) dias (art. 652, caput), sem efetivo pagamento, munido da segunda 

via do mandado, PROCEDA-SE, de imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO 

de bens do(s) Executado(s), lavrando-se o respectivo Auto e de tais atos, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o(s) executado(s) pessoalmente ou 

na pessoa de seu advogado. 5. Na hipótese de ser(em) penhorado(s) 

bem(ns) imóvel(eis) e sendo a parte devedora casada, INTIME-SE também 

o respectivo cônjuge. 6. Não localizada a parte executada para o fim de 

intimá-la da penhora, o oficial certificará detalhadamente as diligências 

realizadas, caso em que o juiz poderá dispensar a intimação ou 

determinará novas diligências. 7. Na hipótese de penhora de imóvel, em 

regra, o depósito recairá na pessoa do(s) Executado(s), que poderá(ão) 

recusar expressamente o encargo se não tiver condições práticas de 

zelar pela guarda e conservação do bem. Ademais, o oficial de justiça 

deverá observar as disposições contidas nos artigos 649, 659, §§ 2º ao 

5º, 660, 666 e 680 c/c 681, todos do CPC.

OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade. b) O executado pode, 

no prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a 

substituição do bem penhorado, desde que comprove cabalmente que a 

substituição não trará prejuízo algum ao exequente e será menos onerosa 

para ele devedor (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620); c) No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. d) Os embargos 

do executado, em regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo que o 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando, sendo 

relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução 

manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes. e) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. f) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. g) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução.

RESUMO DA INICIAL: O exequente maneja ação de execução de titulo 

extrajudicial em desfavor dos executados, acima qualificados, com o 

objetivo de receber a importância de R$ 40.000,00 oriunda de Cédula de 

Crédito Bancário, cuja nº B41231741-7. O exequente empreendeu 

diversas tentativas de composição amigável, e os executados sempre 

postergaram o pagamento, tornando necessário o ajuizamento da 
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presente ação, requer a citação dos executados para que no prazo de 3 

(três) dias (art. 652 do CPC) paguem a importância de R$ 60.025,55, 

acrescidos dos seus encargos contratuais, nos termos do parágrafo 

único do artigo 798 do NCPC.

DESPACHO: VISTO. 1. Nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, 

cite-se o devedor para que faça o pagamento do principal monetariamente 

atualizado, além dos encargos de juros e outros e, das custas e 

honorários, ficando advertido, também, de que a inércia importará em 

penhora coercitiva. Do mandado de citação deverá constar advertência: I - 

Sobre o prazo de 15 dias para embargos, cuja contagem se fará a partir 

da data da juntada do mandado aos autos ou, da comunicação de eventual 

juízo deprecado; II - A contagem do prazo para embargos é individual 

quando os devedores são dois ou mais, exceto para devedores cônjuges; 

III - Os embargos independem de penhora, depósito ou caução; IV - Poderá 

o devedor requerer o pagamento parcelado mensal do total da dívida em 

até 6 (seis) vezes, caso no prazo dos embargos reconheça o montante, 

comprove a realização de depósito equivalente a 30% (trinta por cento) da 

importância devida, inclusive custas e honorários. O parcelamento importa 

em majoração por correção monetária segundo o IGPM-FGV e juros de 1% 

(um por cento) ao mês. 2. Caso não seja feito o pagamento e a inicial não 

contenha especificação de bens, intime-se o devedor para que faça a 

indicação daqueles que tiver e sejam passíveis de penhora. 3. Fixo os 

honorários, para a execução, em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído a causa, porém na hipótese de pronto pagamento aqueles 

honorários ficam reduzidos à metade – art.827, § 1º do CPC. 4. Se 

necessária a penhora o Oficial de Justiça deverá cumprir, ainda, a 

avaliação e a cientificação do devedor quanto a constrição. 5. Caso a 

penhora recaia sobre bem que presta garantia hipotecária para outro 

credor, independentemente de pedido do aqui exequente e da fluência do 

prazo para eventuais embargos, promova o cartório a intimação postal - 

sendo o credor hipotecário pessoa jurídica - ou, por mandado - sendo o 

credor hipotecário pessoa natural. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Eu, Josélio Fernandes Luna - Técnico Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 29 de maio de 2018.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60528 Nr: 313-89.2012.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimar o advogado de Defesa para apresentar as razões do 

recurso de apelação interposto, no prazo de lei, sob pena de subida sem 

elas (CPP, art. 601).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63359 Nr: 393-19.2013.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANIA DOS SANTOS, APARECIDO 

VENTURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090

 FINALIDADE: intimar a advogada de defesa, para se manifestar quanto 

aos novos documentos juntados às fls. 218/219, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 88951 Nr: 654-08.2018.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para se manifeste sobre os documentos de fls. 

45/48, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 28011 Nr: 2322-34.2006.811.0023

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CURAS MOURAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora para no prazo legal, se 

manifestar quanto ao documento juntado às fls. 297.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 41576 Nr: 2198-12.2010.811.0023

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JV, MGVDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a parte autora e/ou advogado para comparecer na 

Secretaria da Segunda Vara, para assinar o termo das últimas 

declarações, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66127 Nr: 28-28.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGSB, MNSB, CREUZA BRASIL DE PAULA, NPSB, ESSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184/A

 FINALIDADE: intimar o advogado da autora parte autora para que traga 

aos autos cópia da certidão de óbito do Sr. João Carlos Silva Serra, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 39298 Nr: 2490-31.2009.811.0023

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FLDL, JBLDL, MPDPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLVD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2490-31.2009.811.0023 – código: 39298

ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: FRANCISCA LOPES DE LIMA e JOÃO BATISTA 

LOPES DE LIMA e MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
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PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIZ VON DENTZ

INTIMANDO(S): 1. Requerente: Francisca Lopes de Lima, Cpf: 

95211810104, Rg: 1.343.133 SSP MA, brasileira, Endereço: Rua Cristal, 

150, Bairro: Rota do Sol, Cidade: Sorriso-MT;

 2. Requerente: João Batista Lopes de Lima, brasileiro, casado, 

aposentado, Endereço: Rua Julio Campos, 951, Cidade: Peixoto de 

Azevedo-MT e

3. Requerido(a): Sergio Luiz Von Dentz Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua K, 1691, Bairro: São Cristóvão, Cidade: Humaitá-AM

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/07/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 465,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Trata-se de AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por FRANCISCA LOPES DE 

LIMA e JOÃO BATISTA LOPES DE LIMA em face de SERGIO LUIZ ON 

DENTZ. Apesar de intimadas para dar prosseguimento ao feito, a parte 

autora permaneceu inerte (fl. 202). É o sucinto relatório. Decido. 

Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, declaro extinto o 

feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC. Sem 

custas e honorários pela parte autora. Transitada em julgado, arquive-se 

com as formalidades de estilo. P. R. I. C.

Eu, Josélio Fernandes Luna - Técnico Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 22 de maio de 2018.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 83327 Nr: 1113-44.2017.811.0023

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIO CARLOS GOMES DA 

FONSECA - OAB:132245RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora para comparecer à 

audiência concentrada designada para o dia 07 de junho de 2018, às 

15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63324 Nr: 363-81.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO MAICON BERNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar advogada da parte autora para trazer aos autos 

seus dados bancários para transferência de créditos, no prazo de 

5(cinco) dias.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 51/2018-DF     O Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz 

de Direito Diretor do Foro da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,   RESOLVE: I - 

EXONERAR, o servidor Diego Antonio Estival da Silva Luiz, matricula nº 

25931, o qual foi nomeado para exercer o cargo em comissão de 

Assessor de Gabinete II da 2ª Vara, nesta Comarca de Pontes e Lacerda 

– MT, a partir de 04.06.2018.   II - Esta Portaria entra em vigor a partir desta 

data.     P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos - Divisão de Controle e Informação do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.Pontes e Lacerda, 04 de junho de 

2018.Claudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito e Diretor do Foro          

table

 PORTARIA N. 51/2018-DF

 O Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

 I - EXONERAR, o servidor Diego Antonio Estival da Silva Luiz, matricula nº 

25931, o qual foi nomeado para exercer o cargo em comissão de 

Assessor de Gabinete II da 2ª Vara, nesta Comarca de Pontes e Lacerda 

– MT, a partir de 04.06.2018.

 II - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

 P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos - Divisão de Controle e Informação do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Pontes e Lacerda, 04 de junho de 2018.

Claudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000813-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINIANO NETO (REQUERIDO)

ANA KEILA FERREIRA MARTINIANO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça conforme tabela de zoneamento no site do TJ na 

zona rural da cidade de Pontes e Lacerda. Conforme provimento do CGJ 

07/2017. Para cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia 

eletrônica e o comprovante de depósito nos Autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000793-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI SANTOS BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (RÉU)

 

Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agenda informo a data 24 de 

agosto de 2018, às 16 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000785-93.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINO DA SILVA SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (RÉU)

 

Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agenda informo a data 24 de 

agosto de 2018, às 14 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000556-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL CAPEL MUNHOZ (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

CARLOS ROBETO COSTA (RÉU)

JAMES MATTHEW MERRILL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agenda informo a data 24 de 

agosto de 2018, às 15 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 47540 Nr: 4211-82.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurea Candida Rodrigues, João Claiton 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Com todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento 

dos honorários advocatícios, este fixado em 15% do valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.P. R. I. C.Pontes e Lacerda/MT, 

30 de maio de 2018.Leonardo de Araujo Costa TumiatiJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 47667 Nr: 4346-94.2008.811.0013

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurea Candida Rodrigues, João Claiton Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seila Maria Álvares da Silva, Hailton Mágio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Na forma do art. 567 do Código de Processo Civil, determino que os 

requeridos se abstenham de praticar qualquer ato de esbulho ou turbação 

no imóvel objeto da lide.Fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por 

descumprimento.Condeno os requeridos ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, este fixado em 10% do valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102377 Nr: 3099-34.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Analia Barbosa Galindo Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA MORAIS SANTOS - 

OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:44698

 S E N T E N Ç A

Diante do cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo 

Civil.

Expeça-se alvará.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163225 Nr: 1854-80.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joasio Vieira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Diante da peça acostada, verso, HOMOLOGO o pedido de desistência e 

julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

VIII, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100009 Nr: 2088-67.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURILENE DE MATOS ARAUJO, Paulo da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Peças e Mecânica Gaúcha Diesel 

Ltda-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT, CARINA CRISTINA FRANÇA SOARES - OAB:17659/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Manetti Senhorinho 

- OAB:OAB/MT22.132-A

 Vistos.

Dê-se vistas ao apelado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153825 Nr: 9814-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinalva Soares Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao Embargado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108495 Nr: 5569-38.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE BARBOSA PRATES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEILA MARIA ALVARES DA 

SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pelo INSS.

Intimado o executado concordou com os cálculos.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de Ref: 

77, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168264 Nr: 4252-97.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VALENTIM NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, portanto 

abro vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153825 Nr: 9814-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinalva Soares Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os embargos é tempestivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58566 Nr: 4131-50.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanir Conceição Ferreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Seixas Filho - 

OAB:7633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT, Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT

 Oficie-se conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152749 Nr: 9303-26.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dê-se vistas ao exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 95228 Nr: 5765-42.2014.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sergio Souza Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714/B, VERA REGINA MARTINS - OAB:34607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o presente pedido como embargos de declaração.

Indefiro o pedido de consulta via INFOSEG vez que cabe ao credor indicar 

bens e que, outrossim, a quebra do sigilo fiscal somente se dá em 

condições excepcionais, não sendo suficiente a simples alegação de sua 

necessidade para que haja a quebra da intimidade financeira da parte, 

devendo o9 exequente ser mais diligente e apontar bens à penhora.

Não acolho os embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168315 Nr: 4273-73.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Clesio Queiroz de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para que, no prazo de dez dias, emende a incial 

comprovando a constituição do requerido em mora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168121 Nr: 4201-86.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA JARDIVINA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, portanto 

abro vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148350 Nr: 7147-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR APARECIDO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147401 Nr: 6758-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Queiroz de Freitas - 

OAB:OAB/MT 8478 A

 Vistos.

Dê-se vistas ao Embargado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153080 Nr: 9454-89.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALIA ALMEIDA SALDANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data do requerimento 

administrativo pela autarquia, o que se deu primeiro. Referido benefício 

deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 
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básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.Pontes e 

Lacerda/MT, 13 de setembro de 2017.Leonardo de Araujo Costa 

TumiatiJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152972 Nr: 9411-55.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marcelino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data do requerimento 

administrativo pela autarquia, o que se deu primeiro. Referido benefício 

deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151514 Nr: 8661-53.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA PEDROSA CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data do requerimento 

administrativo pela autarquia, o que se deu primeiro. Referido benefício 

deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149256 Nr: 7533-95.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA CRISTINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data do requerimento 

administrativo pela autarquia, o que se deu primeiro. Referido benefício 

deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163403 Nr: 1890-25.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIA IZABEL VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Vistos.

 Verifico que as preliminares se confundem com o mérito, razão pela qual 

deixo para analisá-las em momento de sentença.

Considerando as alegações das partes expostas nas peças até então 

apresentadas deixo de designar audiência preliminar, sendo oportuno 

registrar que a conciliação pode ser obtida em qualquer fase do 

procedimento.

 Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

a serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155817 Nr: 10736-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisca Patrícia Siqueira Costa, JOILSON CARNEIRO 

GERALDES, Leire Kelle Alves Ferreira, Roseli Gomes Rodrigues, LUCAS 

GONÇALVES AZAMBUJA, Suelem Nunes dos Santos Martins, Vanderlei 

joão da Silva.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS 

- OAB:15088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Verifico que as preliminares se confundem com o mérito, razão pela qual 

deixo para analisá-las em momento de sentença.

Considerando as alegações das partes expostas nas peças até então 
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apresentadas deixo de designar audiência preliminar, sendo oportuno 

registrar que a conciliação pode ser obtida em qualquer fase do 

procedimento.

 Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

a serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100498 Nr: 2332-93.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna de Oliveira de Jesus Pereira, DJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado 

de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela já deferida inicialmente 

e determinar ao requerido que continue fornecendo ao autor o necessário 

para a cadeira de rodas.Processo isento de custas e despesas 

processuais.Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito 

com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141712 Nr: 4370-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ DE JESUS OLIVEIRA, Cpf: 

01441564152, Rg: 17697643, Telefone 65996721751. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 860,00 (Oitocentos e sessenta reais)

Resumo da Inicial: Suma... JOSÉ DE JESUS OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 

RG 17697643 SSP/MT, CPF nº 014.415.641-52, com endereço na Rua 8, 

casa 414, quadra 091, Jardim Fortaleza, Cuiabá/MT, CEP 78.093-510, 

telefone (65) 996721751, pelos fatos e fundamentos que passa a expor: 

1. Da situação processual A presente relação jurídica processual 

satisfativa tem como objeto impor ao executado o cumprimento da 

sentença que reconheceu o dever de prestar alimentos em favor da 

exequente. Processado regularmente o feito, foi realizado acordo no qual 

o executado assumiu a obrigação de pagar prestação mensal equivalente 

a 30% do salário mínimo, o que perfaz atualmente R$ 281,10 (duzentos e 

oitenta e um Reais e dez centavos), no dia 10 de cada mês, e ainda 50% 

das despesas extraordinárias. Acontece que o executado, 

desrespeitando ordem judicial, sem qualquer justificativa, não está 

cumprindo integralmente com seu dever inerente ao poder familiar, e não 

pagou os valores atualizados referentes aos meses de janeiro de 2017 

até o presente. Ademais, também não está cumprindo com o dever de 

partilhar as despesas extraordinárias, sendo que a exequente teve gastos 

com medicação no mês de janeiro (R$ 367,94) e o executado não pagou a 

metade devida. As parcelas referentes aos três últimos meses já estão 

sendo cobradas em procedimento de cumprimento de sentença pelo rito 

prisional, sendo que o presente feito refere-se, apenas, as parcelas 

compreendidas de janeiro de 2017 e fevereiro de 2017, bem como os 

valores referentes as despesas extraordinárias realizadas nos meses de 

março e de maio, conforme nota fiscal anexa, e deve ser estabelecido por 

carta de sentença. 2. Do direito 2.1 Da atualização do valor devido Tendo 

em vista que o executado paga um valor a menor desde a fixação das 

prestações alimentares, e aplicando correção monetária sobre os débitos, 

com base no IGP-M e juros de 1% ao mês, deve o valor corrigido de R$ 

860,58 conforme se observa na tabela demonstrativa abaixo: Prestação 

Valor inicial Valor Corrigido Prestação vencida em 10 de janeiro de 2017, 

com correção pelo IGP-M e juros simples de 1% a.m. R$ 281,10 R$ 325,00 

Prestação vencida em 10 de fevereiro de 2017, com correção pelo IGP-M 

e juros simples de 1% R$ 281,10 R$ 323,64 Metade da despesa 

extraordinária gasta em 17 de janeiro de 2017, com correção pelo IGP-M e 

juros simples de 1% a.m. R$ 70,91 R$ 81,70 Metade da despesa 

extraordinária gasta em 18 de janeiro de 2017, com correção pelo IGP-M e 

juros simples de 1% a.m. R$ 73,37 R$ 84,54 Metade da despesa 

extraordinária gasta em 31 de janeiro de 2017, com correção pelo IGP-M e 

juros simples de 1% a.m. R$ 39,68 R$ 45,71 Valor total R$ 860,58 2.2 Do 

meio executivo Como o presente caso não está dentro do termo previsto 

no art. 528, §7º, do CPC, em caso de não atendimento da ordem de 

pagamento, deverá ser utilizada a penhora de bens como meio 

expropriatório (art. 530, CPC). Ademais, além da penhora, o CPC também 

determina que seja promovido o protesto da decisão. Veja-se a literalidade 

do art. 528, §1º: §1o Caso o executado, no prazo referido no caput, não 

efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o 

pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 

517. ..."

Despacho/Decisão: Intime-se via edital. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de maio de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154428 Nr: 10134-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LVdS, AGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdL, MGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARILZA GUIMARÃES CORREIA. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Suma... Os autores são tios maternos do infante. O 

autor é irmão da Sra. Marilza. Os requeridos são pais da criança, 

conforme certidão de nascimento anexa. Atualmente, o infante possui dez 

anos de idade e os tios cuidam da criança há mais de dois anos, de modo 

que possuem forte vinculo estabelecido. O pai da criança teve contato 

com o filho uma única vez, quando a criança tinha três anos de idade, de 

modo que o genitor não participa da vida do filho, não tendo qualquer 

vínculo. Já a requerida visita o filho uma ou duas vezes por mês, não 

tendo interesse em ficar com sua guarda. A criança possui retardo mental 

moderado - comprometimento significativo do comportamento, requerendo 

vigilância ou tratamento (CID10F711), conforme atestado médico anexo. A 

doença da criança somente foi diagnosticada porque a autora, quando 

obteve a guarda de fato da criança, se prontificou a buscar ajuda médica, 

sendo que até os oito anos de idade se quer por avaliação médica o 

infante havia passado. Diante do quadro fático apresentado, e da 

necessidade de tutelar a integridade moral do infante, não resta alternativa 

senão requerer a guarda unilateral do sobrinho para os autores. 2. DO 

DIREITO 2.1 Da guarda A guarda é o dever geral de cuidado, decorrente 

do poder familiar, que têm os pais sobre os filhos menores que se 

encontram sob sua companhia. Além de um dever, é também um direito, 
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pois permite aos detentores do poder familiar realizar a direção da vida 

dos filhos. Normalmente a guarda é exercida por ambos os pais, porém 

quando a situação fática exigir poderá ser exercido por outra pessoa, do 

núcleo familiar extenso, que tenha condições de atender as necessidades 

de cuidado do infante. É o que dispõe o art. 33, §2º, do ECA: Art. 33. A 

guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à 

criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a 

terceiros, inclusive aos pais. (...) § 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a 

guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações 

peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo 

ser deferido o direito de representação para a prática de atos 

determinados. Assim, estando a criança já habituada a convivência com 

os tios, e dada a ausência do genitor e da genitora, razões não subsistem 

para que não se transfira a guarda jurídica aos requerentes. 2.2 Da tutela 

antecipada No caso, indispensável se faz a concessão de tutela 

antecipada assecuratória para estabelecer a guarda provisória do infante 

em favor dos autores. Acerca das tutelas provisórias assecuratórias, o 

CPC/15 reuniu em um mesmo título, denominado de “da tutela de urgência”, 

as medidas destinadas a combater o risco que o “tempo do processo” 

gera sobre a preservação/efetivação dos direitos para os quais se busca 

tutela. Assim, independentemente de a parte pretender simplesmente 

acautelar o resultado do processo ou já garantir a fruição do direito que 

afirma possuir, os requisitos que deverá demonstrar serão os mesmos: a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de lesão irreparável ou de difícil 

reparação que tal direito possa sofrer. Tal está expresso no caput do art. 

300 do Código: “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. (Daniel Mitidieiro in Teresa Arruda Alvim 

Wambier et al., Breves Comentário ao Novo Código de Processo Civil, p. 

782. RT: 2015) Logo, a probabilidade do direito, como a passagem acima 

indica, ocorre quando o conjunto de fatores convergentes a veracidade 

da pretensão apresentada é superior ao conjunto de fatores divergentes, 

sendo provável que a pretensão venha a ser reconhecida como correta 

ao final....

Despacho/Decisão: Cite-se por edital, com prazo de 30 dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de maio de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143471 Nr: 5026-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Hélvio Gomes de Moraes.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Dispensada a oitiva da testemunha Jonas de Carvalho, às partes para 

alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86141 Nr: 3774-65.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matecnorte Materiais de Construção Ltda, Claudio Alves 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 17627 Nr: 1587-36.2003.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto de Freitas Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Getúlio de Lima Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - 

OAB:19273/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Siqueira Arantes - 

OAB:19273/MT

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 4176 Nr: 408-09.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romeu Martins Cano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifique-se autuação para processo de execução.

Ao exequente para que se manifeste acerca da prescrição intercorrente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61187 Nr: 1527-82.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. F. Krause & Cia Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88204 Nr: 181-91.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane Oliveira de Moraes, Severino Ponte da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603/B - MT, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18067/O, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:PR/8123, MARIA AMÉLIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venham aos autos o nº do CPF do executado e os cálculos atualizados 

na mesma petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 22410 Nr: 1753-34.2004.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelícia Custódia Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:8039/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Aos advogados para que se manifestem acerca do teor da petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53255 Nr: 4567-43.2009.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Gomes Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHEANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63360 Nr: 3700-79.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oswaldo Vasconcelos Bitencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Redesigno audiência de Instrução e Julgamento para o dia 18.07.2018, às 

15h15, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92770 Nr: 4067-98.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Rocca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatha Wercley Rocca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:11048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Trata-se de ação de exoneração de alimentos proposta por Sebastião 

Rocca em face de Jonatha Wercley Rosa.

Citado por edital, nomeado a Defensoria Pública pugnou pela 

improcedência do pedido.

É o relatório. Decido.

O feito encontra-se maduro para julgamento, não sendo necessária a 

designação de audiência para colheita de provas, posto que nos autos 

encontram-se os subsídios necessários ao deslinde da demanda.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a tão só 

maioridade do filho não é causa suficiente para a exoneração dos 

alimentos, sendo certo que a esse fato outros devem ser somados, como 

trabalho e condição de vida independente.

No caso dos autos, observo que o réu já atingiu a maioridade, com mais de 

27 anos, sendo certo que não há nos autos nenhuma informação de que o 

mesmo é incapaz para o trabalho ou, ainda, estão cursando ensino médio 

ou superior, causas que poderiam ensejar, como dito, a extensão da 

obrigação alimentar.

Posto isso, julgo procedente o pedido inicial o que faço para determinar a 

exoneração do autor em pagar alimentos ao réu, o que faço com fulcro 

assente no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, nos termos do 

artigo 20, § 4o., do Código de Processo Civil, ficando suspenso em razão 

da gratuidade de justiça..

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103284 Nr: 3444-97.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Ailton Pereira da Silva, Silvana Gonçalves 

Azambuja, Weslaine Azambuja da Silva, Sania Azambuja da Silva, Wilter 

Gonçalves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:OAB/MT 11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido para habilitação dos herdeiros. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151955 Nr: 8861-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. P. Bras Confecções ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Contituido de pleno direito o manddo em título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade (art. 701, §2º, do CPC), 

intime-se o exequente para que requeira o que for de direito.

Proceda-se as retificações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135585 Nr: 1721-72.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindolfo Antunes, Terezinha Araújo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. M. GRACINDO LTDA – ME, Mapfre Seguros 

Gerais S.A, Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A, 

REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MENDES DA SILVA - 

OAB:21687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estevan Soletti - 

OAB:3702/RO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013/A

 Diante da não intimação do PRF Noel Procópio Monteiro da Silva para a 

audiência da data de 15/05/2018, redesigno audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 20/06/2018 às 15h30, para oitiva do PRF Noel 

Procópio Monteiro da Silva, oficie-se para apresentação do mesmo e 

intimem-se as partes.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000758-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZEFERINA PARABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000758-13.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ZEFERINA PARABA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 98, “caput”, do NCPC. CITE-SE o réu para, 
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querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na 

forma do art. 335, inciso III, do Código de Processo Civil, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344 do 

NCPC. Após, com a juntada da resposta da autarquia, INTIME-SE a parte 

autora, por meio de seu patrono constituído nos autos, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada, na forma 

do art. 355 do NCPC. Em atenção ao princípio da celeridade processual e 

da eficiência, DEIXO de designar audiência de conciliação, uma vez que é 

fato notório que o Procurador da Autarquia ré não comparece, em regra, 

nas audiências designadas nesta Comarca. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 30 de maio de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000760-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUADIR VIEIRA CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000760-80.2018.8.11.0013. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: JUADIR VIEIRA CAMPOS Vistos. INTIME-SE a 

parte autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e 

despesas de ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Após o decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 30 de maio de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000778-04.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MATUCARE CHAVE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000778-04.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ADRIANA MATUCARE CHAVE RÉU: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - 

MT Vistos. ADRIANA MATUCARE CHAVE, devidamente qualificada nos 

autos, ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, Estado de Mato Grosso. Carreou à 

inicial os documentos de fls. 9/61. Em seguida, vieram-me conclusos. É o 

relato do necessário. Decido. Consoante se infere da leitura dos autos, o 

pedido que permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 4.850,45 (quatro mil, oitocentos e 

cinquenta reais e quarenta e cinco centavos). Desta maneira, 

considerando que o Município de Pontes e Lacerda é quem figura no polo 

passivo da lide, tem vigência, na hipótese, a Lei nº 12.153/2009, cujo teor 

dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Com efeito, o 

citado diploma legislativo consigna o seguinte: Art. 2º É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de 

divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, 

execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e 

coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles 

vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena 

de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares. § 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações 

vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 

(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá 

exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No 

foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta. Visando a regulamentar a matéria, inclusive, o e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou a Resolução nº 

4/2014-TP (DJE de 28 de março de 2014), a qual retrata a situação nos 

seguintes termos: Art. 1º As causas referentes à Lei Federal nº 12.153, 

de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – nos Juizados Especiais 

Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento. § 1º 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito; II – 

transferência de propriedade de veículos automotores terrestres; III – 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); IV – Imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de 

serviços (ICMS); V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 

Urbana (IPTU); VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse 

para a saúde humana; VII – atendimentos médico-hospitalares e 

procedimentos cirúrgicos; VIII – execução de título extrajudicial contra a 

Fazenda Pública; IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de 

fazer, de dar e de não fazer; X – indenizatórias; XI – notificações, 

interpelações e protesto judicial; § 2º Os feitos distribuídos até a data da 

entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência 

inalterada. (...) Desta maneira, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador. Por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de 

Processo Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda. INTIME-SE. Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações necessárias. 

CUMPRA-SE, providenciando o necessário. Pontes e Lacerda, 3 de maio 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000779-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE RIBEIRO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000779-86.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: MARCOS JOSE 

RIBEIRO DE CARVALHO Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão, 

com pedido liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a 

parte ré em mora. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando 

que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69) 

ou, infrutífera tal tentativa, por meio de protesto do título. No entanto, 

apesar de o autor ter colacionado aos autos a notificação extrajudicial, 

verifico que a missiva enviada não foi entregue no endereço do contrato 

de financiamento que aparelha a presente demanda. Ademais disso, 

verifico, ainda, a inexistência de recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária, devendo o autor providenciar a juntada do comprovante de 

pagamento. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para, no prazo de 

15 (quinze) dias, carrear aos autos o comprovante de recebimento da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 558 de 823



referida notificação no endereço do contrato ou, alternativamente, o 

instrumento de protesto, a fim de comprovar a constituição em mora da 

parte requerida, bem como recolher e comprovar o pagamento das custas 

judiciais e taxa judiciária, devidamente vinculada nos autos, na forma do 

art. 319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 3 de junho de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 142380 Nr: 4582-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BMCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nuane Caroline Rodrigues 

Macedo - OAB:19.106/MT., Núbia Fernanda Rodrigues Macedo - 

OAB:17.925/MT.

 DELIBERAÇÕES

a) De partida, cumpre mencionar com o nascimento da criança L.V.C., a 

presente ação de alimentos gravídicos converteu-se em ação de 

alimentos, nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Lei 11.804/2008.

b) Iniciada a audiência e proposta conciliação, a mesma restou frutífera 

nos seguintes termos: (i) O requerido pagará a autora, mensalmente, a 

título de alimentos definitivos, o valor correspondente a 1 (um) do salário 

mínimo, que atualmente perfaz o valor de R$ 954,00 (novecentos e 

cinquenta e quatro reais), além do custeio de Plano de Saúde (Unimed 

Nacional); (ii) Os pagamentos serão feitos nos dias 15 (quinze) de cada 

mês, por meio de depósitos bancários junto em Conta Poupança a ser 

aberta em nome da criança L. V. C., cujo patrono da representante legal 

da autora compromete informar nos autos no prazo de 10 (dez) dias.

c) Nos mais, permanecem incólumes os termos da transação levada a 

efeito pelas as partes por ocasião da audiência de conciliação fls. 65/67.

d) HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado entre as partes e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC;

e) CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, bem como dos honorários de advogado, os quais 

fixo no importe equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 

85, § 8º, do NCPC).

f) Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 5 (cinco) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

g) Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157046 Nr: 11327-27.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MOREIRA MACHADO, Neide Aparecida Moreira 

Machado, Nedi Moreira Machado, Jodoci Moreira Machado, Nedirso Noreira 

Machado, JOANIR MOREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.JOSÉ MOREIRA MACHADO e CRISTIENE SANTOS DE SOUZA 

MACHADO, devidamente qualificados, interpuseram o RECURSO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 162/165, alegando a ocorrência de 

erro material e contradição na sentença proferida às fls. 158/159.Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos.É o sucinto relatório. Decido....Por 

tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra a sentença lançada às fls. 

158/159.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).Por fim, preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE e nada sendo requerido, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.INTIME-SE via 

DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164592 Nr: 2422-96.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA FERREIRA MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, presentes os requisitos legais, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, 

para condenar o INSS a pagar à autora, em prestação única, as 04 

(quatro) parcelas devidas e vencidas do salário-maternidade, em relação 

ao filho da autora (fl. 15), sendo cada prestação no valor de 01 (um) 

salário mínimo vigente na data do parto, corrigidos monetariamente 

segundo os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, na forma que dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009. 

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na 

forma que dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009.CONDENO a autarquia 

requerida, ainda, a pagar honorários advocatícios que ora fixo em 10% 

(dez por cento) do valor total da condenação. Não há que se falar em 

prestações vincendas e aplicação da Súmula nº 111, uma vez que se 

trata de valor fixo. Isento a parte requerida de custas e despesas 

processuais, na forma da Lei Estadual nº 7.603/2001.Esta sentença não 

se submete ao reexame necessário, pois não excede a 60 (sessenta) 

salários mínimos, em obediência ao disposto no artigo 496, § 3º, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil.Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes 

da CNGC, estes são os dados da implantação do benefício: Bruna Ferreira 

Meneses; benefício concedido: SALÁRIO MATERNIDADE; renda mensal: 

100% (cem por cento) do salário mínimo vigente na data do parto: 17 de 

novembro de 2017 (fl. 15).Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163279 Nr: 1881-63.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de tal panorama, o autor não logrou comprovar o exercício da 

atividade rural pelo período mínimo exigido no art. 142 da Lei nº 

8.213/1991, motivo pelo qual JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, o fazendo com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil.Em observância ao princípio da 

causalidade, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, bem como dos honorários de advogado, os quais 

fixo no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) (art. 85, § 8º, do NCPC). 

No entanto, tais verbas ficam isentas de exigibilidade, tendo em vista a 

concessão, em favor da parte autora, das benesses da assistência 

j u d i c i á r i a  g r a t u i t a  ( a r t .  9 8 ,  §  3 º ,  d o 

NCPC).PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 5 (cinco) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.EXPEÇA-SE o 
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necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60168 Nr: 510-11.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Fernandes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85353 Nr: 2939-77.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 18615 Nr: 2751-36.2003.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Aguetoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Paulo Miranda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:MT.16925-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS REZENDE - 

OAB:9146

 Certifico e dou fé que o recurso de embargos de declaração de fls. 

828/835 foi apresentado tempestivamente. Em razão disso, abro vista dos 

autos à parte autora, para apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165247 Nr: 2805-74.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 58692 Nr: 4257-03.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Assi Tozzatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nazário Joaquim Cayres Júnior-Tabelião do 

Cartório do 2º Ofício.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Tendo em vista o teor da certidão do oficial de justiça e do auto de 

avaliação de fls. 222/224, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, 

abro vista à parte exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155955 Nr: 10765-18.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPdC, MPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Karine Ferreira 

Lopes - OAB:23156, LETICIA NUNES ONOFRE - OAB:23519/O, Luiz 

Emidio Dantas Junior - OAB:7400, THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 Vistos.

Diante da manifestação de ref. 37, DEFIRO a habilitação do Núcleo de 

Prática Jurídica (NPJ) da Universidade do Estado de Mato Grosso 

(UNEMAT), uma vez que patrocina os interesses da requerida, podendo 

assim ter acesso pelos meios cabíveis a este processo.

Ademais, quanto ao pedido de devolução do prazo para apresentação da 

contestação, e, considerado a certidão de ref. 42, DEFIRO a restituição do 

prazo, devendo, entretanto, versar tão somente sobre o pedido de 

aditamento da pretensão inicial de ref. 32, apresentado pelo autor.

INTIME-SE o Núcleo de Prática Jurídica.

INTIME-SE a Defensoria Pública.

EXPEÇA-SE o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 169723 Nr: 4750-96.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A petição inicial da ação de embargos à execução não preenche o 

requisito previsto no inciso V do art. 319 do NCPC.

Portanto, INTIME-SE o embargante, por meio de seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, corrigir a inicial, atribuindo valor à 

causa, sob pena de indeferimento da peça de ingresso.

Após, CERTIFIQUE-SE a secretaria se os embargos foram opostos 

tempestivamente, observando-se a contagem do prazo, nos termos do art. 

915, "caput", c.c. art. 231, II, do NCPC.

Por fim, PROMOVA-SE a conclusão.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 169955 Nr: 4828-90.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

APENSE-SE aos autos nº 3768-19.2017.811.0013.

CERTIFIQUE-SE quanto a tempestividade da propositura da ação de 

embargos à execução, nos termos do art. 915, "caput", do NCPC.

Após, PROMOVA-SE a conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165810 Nr: 3080-23.2018.811.0013

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE LANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito Rural da Agricultura 

Familiar Dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Pontes e Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apesar de a autora pleitear em nome próprio o levantamento de valores, 

confere-se através da certidão de óbito de fl. 9, que o falecido deixou 10 

(dez) filhos maiores. No entanto, conforme informado na ref. 8, não foi 

realizado inventário, havendo apenas a partilha amigável.

Por tais motivos, INTIME-SE a autora para apresentar no feito o rol de 

herdeiros, bem como suas procurações outorgando poderes à causídica, 

para que sejam habilitados no processo como coautores.

INTIME-SE via DJE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 131699 Nr: 9-47.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária MJ Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vieira Dias & Teixeira de Oliveira Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE a secretaria se decorreu o prazo para impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Após, INTIME-SE o executado, por meio de seu advogado, via DJE, para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível interesse em 

transigir com o exequente, na forma consignada na petição de ref. 81.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão 

dos autos para novas deliberações.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 45813 Nr: 2447-61.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amélia Balduino Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2447-61.2008.811.0013

Cód. nº. 45813

Vistos.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 143/144, INDEFIRO o pedido 

formulado, uma vez que, a presente ação judicial encontra-se 

definitivamente extinta, tendo em vista a prolação da sentença de extinção 

de fls. 133/134, cujo o trânsito em julgado encontra-se devidamente 

certificado à fl. 148.

Deste modo, deverá a requerente valer-se de ação autônoma.

Considerando o trânsito em julgado já certificado, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

Pontes e Lacerda, 17 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82865 Nr: 227-17.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENEIDA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista as partes para 

manifestação, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86280 Nr: 3915-84.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista as partes para 

manifestação, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 80290 Nr: 2376-20.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Barbosa de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista às partes para 

manifestação, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 6011 Nr: 1912-50.1999.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues da Silva, Neurely Silva Souza, 

Laudicéia Vieira da Silva, Neuryel Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Omero Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Lucas Celso Monteiro da Fonseca Grota 

- OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 1912-50.1999.811.0013

Cód. nº. 6011

Vistos.

Considerando a manifestação de fl.297, HOMOLOGO o Laudo de 

Avaliação de fl. 292.

Outrossim, tendo em vista a manifestação da Fazenda Pública de fl. 

265/265 vº, INTIME-SE a inventariante para que acarrete aos autos a 

GIA-Eletrônica retificadora, abrangendo a totalidade do acervo patrimonial 

do de cujus no instante do falecimento, inclusive a do imóvel objeto de 

alienação no curso do inventário, por alvará judicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Pontes e Lacerda, 23 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 47545 Nr: 4195-31.2008.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Rodrigues Arraes
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Antonio Ribeiro Arres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4195-31.2008.811.0013

Cód. nº. 47545

Vistos.

INTIME-SE o inventariante, na pessoa de seu advogado e via DJE, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos instrumento de partilha.

Após, à conclusão.

Pontes e Lacerda, 24 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 42653 Nr: 4914-47.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, Celso Alves Pinho - OAB:12709, Zilene 

Maria do Carmo Bissolli - OAB:17061/0-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 4914-47.2007.811.0013

Código nº 42653

Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO 

SINDICAL proposta pela FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO-FESSP/MT contra MUNICÍPIO 

DE PONTES E LACERDA-MT.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 382/383 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Às fls. 412/416, o Ministério Público manifestou favorável a homologação 

do acordo, visto que não houve quaisquer indícios de lesão às normas e 

princípios administrativos.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” c/c art. 924, II, ambos do 

Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da avença de 

fl. 382 [item “1”].

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 25 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 5129 Nr: 395-44.1998.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Augusto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Belino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DORNELAS - OAB:155.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT

 Autos do processo nº 395-44.1998.811.0013

Código nº 5129

Vistos.

Tendo em vista a inércia da exequente em impulsionar o feito, conforme se 

verifica da leitura da certidão de fl. 386, SUSPENDO o processo pelo prazo 

de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

Cumprido os comandos acima, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a 

conclusão do feito.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 23 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81415 Nr: 3610-37.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viradouro Atacado Distribuidor de Cosméticos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria Nova Conquista-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo F. Schneider - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3610-37.2012.811.0013

Cód. nº. 81415

Vistos.

DEFIRO os pedidos formulados à fl. 157, para tanto, DETERMINO que a 

secretaria deste juízo expeça-se a certidão da dívida para registro no 

Cartório de Protesto de Títulos e Documentos da Comarca de Pontes e 

Lacerda. Para tanto, OFICIE-SE.

Ademais, SUSPENDO o processo pelo prazo de 1 (um) ano, com 

fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 25 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 54131 Nr: 5418-82.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Paula Figueiredo Cruz 

Borges - OAB:OAB/PR 30781, Cristiane Bellinati Garcia Lopes - 

OAB:11880-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 5418-82.2009.811.0013

Código nº 54131

Vistos.

DEFIRO o pedido formulado na fl. 132 e, consequentemente, SUSPENDO o 

processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, 

do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e, nada sendo requerido, 
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PROCEDA-SE a gestora ao cumprimento do art. 580 e seguintes da CNGC.

Cumprido os comandos acima, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a 

conclusão do feito.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 23 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90002 Nr: 1785-87.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Divino Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA LIBÓRIO 

FELICIANO SATHLER - OAB:8516, Fania Liborio Feliciano - 

OAB:10015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos vertidos na 

exordial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do 

NCPC, para o fim de:(i) DECLARAR a nulidade do ato jurídico em relação ao 

contrato de compra e venda.(ii) DECLARAR a inexistência de débito entre 

JOSÉ DIVINO FRANCO e BV FINANCEIRA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO, em relação à Cédula de Crédito Bancário nº 650141404 

(fls. 27/29).(iii) CONDENAR a requerida BV FINANCEIRA S/A, CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a compensar o dano moral provocado 

em JOSÉ DIVINO FRANCO, mediante o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença pelo INPC/IBGE, e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da inserção da 

restrição do nome da autora junto aos órgão de proteção ao crédito 

(04/11/2011), “ex vi” da Súmula nº 54/STJ.(iv) CONFIRMAR a tutela 

antecipada deferida nas fls. 192/193.Em decorrência do princípio da 

causalidade, e em razão da parte autora ter sucumbido em parte mínima do 

pedido, CONDENO a ré ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem 

como em honorários advocatícios no valor de R$ 700,00 (setecentos 

reais), com espeque no art. 85, § 2º, incisos I a IV, c.c. art. 86, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil.Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda, MT, 27 de abril de 2018.Cláudio 

Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95339 Nr: 37-83.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NE Machado ME, Nelson Evangelista Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65101 Nr: 1143-85.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ALVES GUIMARÃES, SEBASTIÃO ALVES 

GUIMARÃES NETO, Vitalina Alves Guimarães, Jose Alves Guimarães, Inez 

Alves Guimarães Martins, Antonio Alves Guimarães, Maria Alves 

Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista as partes para 

manifestação, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 40558 Nr: 2885-24.2007.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoel Eurípedes Naves, Irene 

Miranda Naves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubaldo Resende Silva - 

OAB:3315-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte exequente, para que traga 

aos autos nova planilha de débito, já acrescida da multa prevista no art. 

523, § 1º, do NCPC, requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92646 Nr: 3959-69.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3959-69.2014.811.0013

Cód. nº. 92646

Vistos.

Diante da informação prestada às fls. 127/128, na qual comprova a 

implantação/reativação do benefício da parte autora, REVOGO a decisão 

proferida à fl. 119.

Ademais, considerando que as partes foram intimadas e nada disseram 

em relação aos cálculos elaborados pela contadoria do juízo, HOMOLOGO 

os referidos cálculos trazidos às fls. 109/112 e, para tanto, DETERMINO a 

confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência do 

e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a:

I – R$ 59.258,61 (cinquenta e nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta e um centavos), em benefício de Valdeci Dias da Silva (art. 535, 

§ 3º, I, do NCPC), expedindo-se o precatório e fazendo-se o pagamento na 

ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito e;

II – R$ 4.682,17 (quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dezessete 

centavos), em benefício de Aretusa Aparecida Francisca Moreira (art. 2º, 

§ 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF), expedindo-se a requisição de 

pequeno valor e fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à 

conta do respectivo crédito.

INTIMEM-SE.

Pontes e Lacerda, 25 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64970 Nr: 1013-95.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serraria Nova Jerusalem LTDA, Josias 

Florencio Pereira, Laura Tonetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 
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OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por haver configurados os requisitos estampados no art. 1.022 

do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO dos presentes aclaratórios, 

visto que opostos tempestivamente (cf. fl. 93), e DOU-LHES provimento 

para RETIFICAR a sentença de fls. 84/84vº, para condenar tão somente a 

parte executada ao pagamento das custas finais remanescente e, como 

corolário natural, MANTENHO o restante da decisão lançada na 

íntegra.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).Ademais, CUMPRA-SE 

integralmente a sentença de fls. 84/84vº, concernente a expedição do 

alvará em favor da parte executada, observando-se os dados bancários 

trazidos às fls. 90/91.Por fim, preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE e nada sendo requerido, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.INTIMEM-SE as 

partes.CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda, 25 de maio de 2018.Cláudio 

Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64969 Nr: 1012-13.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serraria Nova Jerusalem LTDA, Josias 

Florencio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por haver configurados os requisitos estampados no art. 1.022 

do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO dos presentes aclaratórios, 

visto que opostos tempestivamente (cf. fl. 52), e DOU-LHES provimento 

para RETIFICAR a sentença de fls. 46/46vº, para condenar tão somente a 

parte executada ao pagamento das custas finais remanescente e, como 

corolário natural, MANTENHO o restante da decisão lançada na 

íntegra.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).Por fim, preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE e nada sendo requerido, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.INTIMEM-SE as 

partes.CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda, 25 de maio de 2018.Cláudio 

Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63868 Nr: 4207-40.2011.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Martinez Toro - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiat Automóveis S/A, Domani Distribuidora de 

Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT, 

Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846/A, Rodrigo Leite de Barros Zanin - 

OAB:164.798/SP

 Autos do processo nº 4207-40.2011.811.0013Código nº 

63868Vistos.DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, devidamente 

qualificado, interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 

317/323, alegando a ocorrência de omissão e contradição na decisão 

proferida às fls. 297/303vº.Intimado, o embargado apresentou 

contrarrazões às fls. 326/330, oportunidade em que requereu a rejeição 

do referido recurso interposto.Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos.É o sucinto relatório. Decido.....Por tais considerações, por não 

haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, 

REJEITO os embargos declaratórios, uma vez que se mostram 

manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na 

íntegra o decisório lançado às fls. 297/303vº.DECLARO, outrossim, 

reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do 

NCPC).Preclusas as vias impugnatória em relação a presente decisão, e 

nada sendo requerido, REMETAM-SE os autos a superior instância, para 

análise das irresignações interpostas.INTIMEM-SE via DJE.Pontes e 

Lacerda, 25 de maio de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 51109 Nr: 2428-21.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matecnorte Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.M. Serralheria Ltda - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, PRONUNCIO A 

PRESCRIÇÃO e, consequentemente, JULGO EXTINTO a presente ação 

ajuizada em desfavor de M. M. SERRALHEIRA LTDA-ME, com resolução do 

mérito, com fulcro assente nos arts. 925, 771, parágrafo único, 921, §5° e 

487, II, todos do Novo Código de Processo Civil.Sem honorários 

advocatícios.Custas pelo exequente, observando-se o recolhimento 

efetuado junto à exordial.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Pontes e Lacerda, 29 de maio de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92475 Nr: 3816-80.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene da Conceição Leite dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à 

execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte requerente, nos 

termos do art. 98, §3°, do NCPC (fl. 30).EXPEÇA-SE por meio de requisição 

eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais 

fixados às fls. 45/45vº em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da 

Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região.Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos 

autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE 

e aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

sem a qual, DETERMINO sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Pontes e Lacerda, 29 de maio de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 42324 Nr: 4601-86.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim dias de Souza, Júlio César Dias de 

Souza, Silvania da Silva Babinschi Dias de Souza, Gilberto Dias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994-A, Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Autos do processo nº 4601-86.2007.811.0013
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Código nº 42324

Vistos.

DEFIRO o pedido formulado nas fls. 243/244 e, consequentemente, 

SUSPENDO o processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 

921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 24 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81805 Nr: 4005-29.2012.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L dos Santos e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994-A, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4005-29.2012.811.0013

Cód. nº. 81805

Vistos.

Considerando o trânsito em julgado do v. acórdão (fl. 243), REMETAM-SE 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 24 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 61265 Nr: 1605-76.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely Feliciana de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:4552/MT

 Autos do processo nº. 1605-76.2011.811.0013Cód. nº. 

61265Vistos.INDEFIRO o pedido de penhora “online” formulado às fls. 

349/351, tendo em vista que a Fazenda Pública não se sujeita ao 

procedimento comum de execução, mediante penhora e transferência 

forçada dos bens. Desta forma, as condenações imposta a ela devem ser 

quitadas exclusivamente por meio de Precatório, nos termos do art. 100 da 

Constituição Federal....Ademais, DETERMINO que a secretaria adote as 

providências necessárias à expedição de ofício requisitório para 

pagamento da quantia de R$ 14.109,88 (quatorze mil, cento e nove reais e 

oitenta e oito centavos), conforme art. 535, § 3º, II, do NCPC, a ser 

realizado na pessoa do Prefeito do Município de Vale de São Domingos, 

para que, no prazo máximo de 2 (dois) meses, realize o pagamento da 

referida quantia por meio de depósito junto a Conta Única do Poder 

Judiciário de Mato Grosso, sob pena de intervenção do Governador do 

Estado de Mato Grosso nos termos do art. 35, I, da Constituição 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Pontes e 

Lacerda, 30 de maio de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92150 Nr: 3525-80.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antônio Francisco de Castro, Eny Maria da Silva 

Nascimento, Maria Aparecida Lacerda Carvalho, Ilidia Menezes da Cunha, 

Francisca Valdeci Roberta Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3525-80.2014.811.0013

Cód. nº. 92150

Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Estado de Mato Grosso.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 30 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 80292 Nr: 2378-87.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Marchiori Silva Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de 

CONCEDER o benefício assistencial de prestação continuada ao deficiente 

a RODRIGO MARCHIORI SILVA PRADO, devidamente qualificado nos 

autos, no valor de 100% (cem por cento) do salário mínimo vigente no 

país, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do indeferimento 

administrativo, qual seja, 17 de novembro de 2006 (fl. 20).O pagamento 

retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde 

a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, 

a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que 

dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.Pelo princípio da sucumbência, 

CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. 

STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. DEIXO de condená-la, no entanto, ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o 

d i s p o s t o  n a  L e i  E s t a d u a l  n º 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE por meio de requisição 

eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais 

fixados às fls. 52/53 em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos moldes da 

Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região.Em não havendo recurso voluntário e levando-se em consideração 

a natureza ilíquida da sentença condenatória ora proferida, REMETAM-SE 

os autos ao e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em reexame 

necessário, em observância à Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do 

NCPC...EXPEÇA-SE o necessário.Pontes e Lacerda, 30 de maio de 

2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83911 Nr: 1362-64.2013.811.0013
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMAdF, Dener Amador de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de 

CONCEDER o benefício assistencial de prestação continuada ao deficiente 

W. M. A. DE F., menor impúbere, representando por Dener Amador Freitas, 

devidamente qualificado nos autos, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário mínimo vigente no país, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data 

da cessação do benefício, qual seja, 1 de maio de 2012 (fl. 46).O 

pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 

19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência 

de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.CONFIRMO a antecipação da tutela 

deferida nas fls. 33/35.Em não havendo recurso voluntário e levando-se 

em consideração a natureza ilíquida da sentença condenatória ora 

proferida, REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, em reexame necessário, em observância à Súmula nº 490 

do c. STJ e do art. 496, I, do NCPC..EXPEÇA-SE o necessário.Pontes e 

Lacerda, 30 de maio de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60281 Nr: 621-92.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Costa Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 621-92.2011.811.0013

Código nº 60281

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por CLEONICE COSTA 

FERNANDES em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 133/134, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 15).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 133/134, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fl. 127, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 24 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60287 Nr: 627-02.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 627-02.2011.811.0013

Código nº 60287

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por MILTON PEREIRA 

DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 158/159, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 18).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 158/159, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fl. 154, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 24 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 113590 Nr: 1479-50.2016.811.0013

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WODB, SPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-PeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor dos documentos de fls. 26/29 (ref. 18), abro vista 

dos autos à parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130937 Nr: 8567-42.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. DA SILVA NETO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. L. DA SILVA NETO -ME, CNPJ: 

07742032000101, Inscrição Estadual: 13.313.151-3. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de J. L. DA SILVA NETO 

-ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Simples 

nacional (RF), inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

422/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.100,61

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 158262 Nr: 11961-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu Bispo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELISEU BISPO DE OLIVEIRA, Cpf: 

39556425187, Rg: 544.561, Filiação: Paulino Bispo de Oliveira e Ambrozia 

Maria Bispo de Oliveira, data de nascimento: 03/11/1966, brasileiro(a), 

natural de Moreira Sales-PR, casado(a), vendedor autonomo. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de ELISEU BISPO DE 

OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Taxa de 

licença., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

873/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 619,34

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165085 Nr: 2732-05.2018.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APAdON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão negativa do oficial de justiça de fls. 

37/39 (ref. 21), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à 

parte autora para manifestação, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 111568 Nr: 736-40.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Rodrigues Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarez Vasconcelos - 

OAB:5460-B

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao advogado do acusado Dr. Juarez Vasconcelos para 

apresentar Defesa Prévia .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153453 Nr: 9616-84.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andressa Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas ao advogado do réu para apresentar as 

razões do recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 96900 Nr: 766-12.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debora Cardoso Mansano Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas a advogada da ré para apresentar resposta 

à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 92418 Nr: 3764-84.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Cristiano Alves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:8841-B

 Considerando que “a remição será declarada pelo juiz da execução, 

ouvidos o Ministério Público e a defesa” - Lei n. 7.210/84, art. 126, §8° (Lei 

de Execução Penal), impulsiono os autos à intimação das partes para 

manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62082 Nr: 2422-43.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Henrique Barbosa de Freitas Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 19. DIANTE DO EXPOSTO, julgo extinta a punibilidade do denunciado 

BRUNO HENRIQUE BARBOSA DE FREITAS FARIA, com fulcro no art. 109, 

inciso IV, c/c art. 107, inciso IV, ambos do Código Penal, em face do 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato e 

antecipada, respectivamente, aos delitos em apreço.20. Cientifique-se o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.21. Recolham-se os mandados de 

prisão, porventura expedidos.22. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 
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art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI” - P. I. Cumpra.23. Após, com o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010714-02.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA TEREZINHA AMARANTE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte Embargante para manifestar-se no processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000152-53.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAY HANAUER AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DOS SANTOS CARDOSO OAB - RS0062666A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para cumprimento da sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SOUZA DOS SANTOS DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação do MP para manifestar-se nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-71.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Vera Lucia Demarchi BolonheseLelis Martins (REQUERIDO)

VALDECI LELES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para manifestar-se acerca da petição de 

ID. 13338803, no prazo legal.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29510 Nr: 315-23.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefina Pereira de Souza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de intimar a parte requerente pa ciencia da expedição 

do alvará.

 Certifico ainda que proceda a soloicitação da vinculação dos respectivos 

valores aos presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72441 Nr: 1847-56.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1847-56.2016.811.0014 (Código 72441)

VISTO,

INDEFIRO o pedido de fl. 44., uma vez que exsurge-se dos autos que a 

parte requerente não juntou qualquer documento que ateste que tenha 

diligenciado previamente com vistas a localizar o bem.

INTIME-SE a parte requerente, para que, no prazo legal, querendo, 

manifeste-se, pleiteando o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 24 de Maio de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62576 Nr: 838-64.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de intimar a parte requerente pa ciencia da expedição 

do alvará.

 Certifico ainda que proceda a soloicitação da vinculação dos respectivos 

valores aos presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22500 Nr: 1409-79.2006.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Xavier Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:SIAPE-1662135

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de intimar a parte requerente pa ciencia da expedição 

do alvará.

 Certifico ainda que proceda a soloicitação da vinculação dos respectivos 
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valores aos presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 17292 Nr: 855-18.2004.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio Zenilde de Aguiar, Zilene Aguiar de Araújo, 

Elaine Cristina Linhares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para intomar os addos 

bancários para fins de transferência dos valores constatnte no ofício retro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28058 Nr: 563-23.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Antonio Sicoli Neto - 

OAB:269636 - SP, Ricardo Cicero Pinto - OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de intimar a parte requerente pa ciencia da expedição 

do alvará.

 Certifico ainda que proceda a soloicitação da vinculação dos respectivos 

valores aos presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28653 Nr: 1159-07.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair José da Silva Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60957-SP, Dayse Crystina de Oliveira Lima - OAB:13890/MT, 

Márcia Broim Pancotti Vilas Boas - OAB:244.188/SP, Patrícia Broim 

Pancotti - OAB:180.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de intimar a parte requerente pa ciencia da expedição 

do alvará.

 Certifico ainda que proceda a soloicitação da vinculação dos respectivos 

valores aos presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79519 Nr: 864-86.2018.811.0014

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel eduardo de Lara Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 “VISTO. Primeiramente, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

testemunha de acusação. Ademais, vislumbra-se que, neste ato foi 

procedida à oitiva das testemunhas arroladas e, assim, não havendo 

requerimento de diligência pelas partes, DOU POR ENCERRADA A 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Por fim, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público e a Defesa para apresentarem seus memoriais escritos, no prazo 

legal. Após, façam os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26166 Nr: 140-97.2009.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edsonina Benedita Sol dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 “Vistos etc. Considerando a petição retro, ENCERRO A INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL e, deste modo, dê-se vistas ao Ministério Público e a 

Defesa para a apresentação de memoriais finais, no prazo legal. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, vez que se trata de processo META.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61649 Nr: 1332-60.2012.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. D. da Costa - ME, Lucicleia Delmondes da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itala kassia Alves Rocha - 

OAB:19.523-O/MT

 POIS BEM.Razão assiste a parte exequente. Explico.Conforme sintetizado, 

a parte executada apresentou exceção de pré-executividade a qual foi 

julgada improcedente. Logo, a decisão não pôs fim ao processo.A decisão 

que rejeita a exceção de pré-executividade, não pondo fim ao processo, é 

atacável por agravo de instrumento, nos termos dos artigos 203 e 1.015 

do NCPC.Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:Agravo de 

Instrumento. Ação de execução fundada em contrato de locação. Decisão 

que recebeu apelação interposta contra decisão que rejeitou exceção de 

pré-executividade. Insurgência. A decisão que rejeita a referida exceção, 

não pondo fim ao processo, é atacável por agravo de instrumento. 

Decisão reformada. Agravo provido. (TJ-SP-Agravo de Instrumento 

20371549620158260000. 35ª Camara de Direito Privado. Relator: Morais 

Pucci. Publicado em 01/06/2015) (grifo nosso)Deste modo, considerando 

que o recurso de apelação é inadmissível, tratando-se de erro grosseiro, 

de modo que inaplicável o princípio da fungibilidade, NÃO RECEBO-O.Este 

é o entendimento jurisprudencial:EXECUÇÃO FISCAL – Apelação 

interposta contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e 

deu continuidade ao processo – Erro grosseiro – Hipótese em que o 

recurso cabível é o agravo de instrumento – Recurso não conhecido. 

(Apelação 00109227420118260565 SP 0010922. 14ª Câmara de Direito 

Público. Relatora: Mõnica Serrano. Julgado e publicado em: 16/03/2016 - 

16/3/2016)Por fim, DEFIRO o último pedido formulado pela parte exequente. 

Assim, dê-se vistas a ela para requerer o que entender de 

direito.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 25 de 

maio de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26521 Nr: 493-40.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado Garimpeiro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Diante do exposto, determino a CITAÇÃO dos sócios da empresa 
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MERCADO GARIMPEIRO LTDA., quais sejam DULCELINA DE BARROS e 

NICANOR LOPES GALVÃO, ambos devidamente qualificados nos 

autos.Com a citação, e, decorrido o prazo para pagamento ou interposição 

de embargos, VISTAS à fazenda exequente para, no prazo legal, requerer 

o que entender de direito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Poxoréu 

– MT, 24 de maio de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25924 Nr: 1177-96.2008.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivaldo Barbosa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AKIYOSHI 

MORAES HAYASHIDA - OAB:11758

 Código 25924

DECISÃO

VISTO,

Trata-se de ação de execução fiscal interposta pela PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO, em desfavor de VIVALDO BARBOSA PEREIRA.

Em síntese, às fls. 27/28 foi efetivado bloqueio de valores em conta 

bancária do executado. Até a presenta data este valor não foi debitado em 

favor do exequente. Após, sobreveio vários pedidos de penhora de bens 

do executado. Diante disso, o executado compareceu aos autos 

pugnando pelo abatimento do valor bloqueado e atualização do débito para 

posterior quitação (fl. 81).

 Instado a se manifestar, o exequente pugnou pela expedição de alvará de 

levantamento e após a emissão e cumprimento desta alvará que seja-lhe 

remetido cópia para a realização do procedimento de imputação e 

apuração de saldo devedor residual, para o prosseguimento do feito.

Pois bem.

DEFIRO os pedidos formulados pela parte exequente.

Assim, EXPEÇA-SE ALVARÁ de levantamento dos valores bloqueados na 

conta do executado em favor da parte exequente.

Após, dê-se vistas a parte exequente para que apure o saldo devedor 

residual e dê prosseguimento ao feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 25 de maio de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61739 Nr: 29-74.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marino Antonio Sena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos para solicitar a vinculação dos valores contido no ofício retro, 

aos presentes autos

Certifico ainda que procedo a intimação da parte autora para informar os 

dados bancáriois para transferência dos aludido valores

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60769 Nr: 466-52.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amilton Matilde Sales, JOAQUIM MATILDES FILHO, 

Virlane Matilde Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Micella Millena Rodrigues 

Ferreira - OAB:14634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos para solicitar a vinculação dos valores contido nos ofícios 

retro, aos presentes autos

Certifico ainda que procedo a intimação da parte autora para informar os 

dados bancáriois para transferência dos aludido valores

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76047 Nr: 1512-03.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A., Juízo de Direito da 3ª Vara 

Especializada do Direito Bancário de Cuiabá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mantoani & Mantoani Ltda, Yuri de Brittes 

Mantoani, Vilamir Jose Mantoani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidico que procedo a intimação da parte autora, para manifestar-se 

sobre a certidã do oficial de Justiça a seguir transcrita: " CERTIFICO, eu 

Oficial de Justiça abaixo assinado, que deixo de cumprir por ora o 

presente mandado em razão da ausência do depósito da ciligência. Dou 

fé. DEUZENI PEREIRA DE SOUZA OF. DE JUSTIÇA

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61289 Nr: 976-65.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Maria Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos para solicitar a vinculação dos valores contido no ofício retro, 

aos presentes autos, bem como intimar a parte querente para ciência dos 

respectovos valores e informar os dados bancários para transferência

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18745 Nr: 877-42.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Firmino Vital, Ana Maria de Jesus Vital, 

Oscar Firmino Vital, Adão Firmino Vital

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4.747 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos para solicitar a vinculação dos valores contido nos ofício 

retros, aos presentes autos

Certifico ainda que procedo a intimação da parte autora para informar os 

dados bancáriois para transferência dos aludido valores

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25373 Nr: 640-03.2008.811.0014
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isis Jesus do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos para solicitar a vinculação dos valores contido no ofício retro, 

aos presentes autos

Certifico ainda que procedo a intimação da parte autora para informar os 

dados bancáriois para transferência dos aludido valores

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26469 Nr: 445-81.2009.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Akiko Sakakima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Izidoro da Costa, Wilson da Silva 

Pereira, Enny Alves de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emilio Fava de Almeida 

Camargo - OAB:7622/MT, Ernani Adriano de Almeida Camargo - 

OAB:1679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte requente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 

592,72 ( quinhentos e noventa e dois reais e setenta e doiss centavos) 

que foi condenado nos termos da r. sentença de fl. 156. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto descriminado o valor das custas 

processuais , sendo R$ 380,62 (trezentos e oitenta e reais e sessenta e 

dois centavos)e valor da taxa , qual seja R$ 212,10 (duzentos e doze 

reais e dez centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA" 

clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais Remanescentes). Clicar no tipo de 

receita (custas) preencher o valor e mesmo procedimento com a taxa , e 

mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos 

cuidados da Central de arrecadação e Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61315 Nr: 1002-63.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzemi Pereira Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Saggin Pacheco - 

OAB:14129-A/MT, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - OAB:OAB/MT 

14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT/ 9708-A

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 

433,98 (quatrocentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos) que 

foi condenado nos termos da r. sentença de fl. 207. Este valor deverá ser 

recolhido num único boleto descriminado o valor das custas processuais , 

sendo R$ 216,99 (duzentos e dezeseis reais e noventa e nove 

centavos)e valor da taxa , R$ 216,99 (duzentos e dezeseis reais e 

noventa e nove centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA" 

clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais Remanescentes). Clicar no tipo de 

receita (custas) preencher o valor e mesmo procedimento com a taxa , e 

mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos 

cuidados da Central de arrecadação e Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76518 Nr: 1734-68.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kleiton Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jayne Elice Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi redesignada para o 

dia 31/07/2018 às 15:00 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - CEJUSC

Certifico ainda procedo a remessa dos autos a setor de expedição de 

documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxilair Judiciário

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67449 Nr: 3063-92.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS, 

ALESSANDRO NEVES DA SILVA vulgo "CABELO", DIVINO PEREIRA 

RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:8066/MT

 Vistoa (...). Desse modo, o acusado Fabiano Oliveira dos Santos 

encontra-se preso desde 23 de outubro de 2016 até esta data, período 

este de custódia cautelar que deverá ser descontado de sua condenação 

para fins de estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena. 

Inteligência do § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, com 

redação inserida pela Lei n.º 12.736/2012. Feita essa detração, o regime 

inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, pois a sanção 

remanescente é inferior à 08 anos, não havendo razões ponderáveis na 

sentença já lançada para que lhe seja infligido regime mais severo. Dicção 

dos arts. 33, § 1.°, alínea “b”, § 2.º, letra “b”, § 3.°, e 35 do Código 

Penal.Assim sendo, tendo em conta a condenação do acusado Fabiano 

Oliveira dos Santos implicará no cumprimento da pena em regime 

semiaberto, incoerente seria mantê-lo segregado por conta deste feito, 

sem prejuízo de eventual recurso que vier a ser manejado. Inteligência do 

art. 387, § 1.°, do CPP.A sanção infligida não autoriza a segregação desde 

logo, já que, se cumprida as pena imposta com rigor, nem se cogitará de 

regime fechado para o decote penal, conforme suso anotado.Assim, 

expeça-se alvará de soltura e coloque-o incontinenti em liberdade, se por 

outro motivo não tiver que permanecer preso, sem prejuízo do 

conhecimento de eventual apelação que vier a ser interposta.No mais, 

mantenho a sentença de fls. 779/790, na forma que se encontra 

lançada.Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53512 Nr: 3008-49.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 Visto(...).A vista do exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu 

VILSON PIMENTEL, brasileiro, solteiro, prestador de serviços gerais, 

portador da Cédula de Identidade n.º 8557289-0 SSP/PR, filho de Jandor 

Pimentel e Salete Pimentel, nascido em 09/05/1981, natural de Cidade 

Quedas do Iguaçu/PR, declarando antecipadamente a prescrição punitiva 

com base na pena em perspectiva, o que faço com fulcro assente no art. 

107, inciso IV c/c art. 109, VI todos do Código Penal.Com o trânsito em 

julgado desta decisão, procedam-se as baixas e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2264 Nr: 305-05.2000.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Nos termos do art. 363, parágrafo único, da CNGC, intimo Vossa 

Senhoria, ANDERSON DE SOUZA, na qualidade de advogado (a), para 

devolução destes autos em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca 

e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70462 Nr: 1367-84.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCP, GDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA - 

OAB:11.810/MT, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:MT 

10.186

 Nos termos do art. 431, da CNGC, intimo Vossa Senhoria, GUSTAVO 

HENRIQUE MANZUCHINI CAUNETO, OAB 24548/MT, na qualidade de 

advogado (a), para devolução destes autos em 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76403 Nr: 3941-80.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS NASCIMENTO 

MOURA - OAB:16604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 431, da CNGC, intimo Vossa Senhoria, CARLA 

CRISTINA FREITAS DA SILVA, OAB 18295/MT, na qualidade de advogado 

(a), para devolução destes autos em 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 5602 Nr: 1610-53.2002.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEQUINHO & BARBIERI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL LUZIMAR DE ARMARINHOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO JOSE ZERBATO - 

OAB:22208/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Nos termos do art. 431, da CNGC, intimo Vossa Senhoria, CARLA 

CRISTINA FREITAS DA SILVA, OAB 18295/MT, na qualidade de advogado 

(a), para devolução destes autos em 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77020 Nr: 252-91.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ALEXANDRE BRIANTE, JULIO CEZAR 

BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHANYLEYNE FURLAN SORTI - 

OAB:23741/O, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT

 Nos termos do art. 431, da CNGC, intimo Vossa Senhoria, LUCIVANE 

MINUSCULI BASSO, OAB 23690/O, na qualidade de advogado (a), para 

devolução destes autos em 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50795 Nr: 2765-42.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E REC. 

NATURAIS -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO ANTONIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Nos termos do art. 431, da CNGC, intimo Vossa Senhoria, VALDIR BRUNO 

ENGEL JÚNIOR, OAB 8013/MT, na qualidade de advogado (a), para 

devolução destes autos em 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78930 Nr: 1023-69.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E REC. 

NATURAIS -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO ANTONIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Nos termos do art. 431, da CNGC, intimo Vossa Senhoria, VALDIR BRUNO 

ENGEL JÚNIOR, OAB 8013/MT, na qualidade de advogado (a), para 

devolução destes autos em 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78385 Nr: 767-29.2018.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WEMERSON RIBEIRO ROCHA, SQR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA QUESSADA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 431, da CNGC, intimo Vossa Senhoria, GILBERTO DOS 

ANJOS SILVA JÚNIOR, OAB 23667, na qualidade de advogado (a), para 

devolução destes autos em 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66018 Nr: 2307-83.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA, 

JEFFERSON ALIENDES LHOPES DOS SANTOS, JULIO DA SILVA 

PETZOLD, JUSTINO ANTONIO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 Nos termos do art. 431, da CNGC, intimo Vossa Senhoria, GILBERTO DOS 

ANJOS SILVA JÚNIOR, OAB 23667, na qualidade de advogado (a), para 

devolução destes autos em 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61714 Nr: 2590-43.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLP, SDPP, SDP, MPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER 

- OAB:12.198-B

 Nos termos do art. 431, da CNGC, intimo Vossa Senhoria, MAYCON 

GLEISON FURLAN PICININ, OAB 16158/MT, na qualidade de advogado (a), 

para devolução destes autos em 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73164 Nr: 2617-55.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DOMINGOS PIERDONA, MAGALI POZZAN 

PIERDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO PIACENTINI 

- OAB:7170B/MT

 Nos termos do art. 431, da CNGC, intimo Vossa Senhoria, MAYCON 

GLEISON FURLAN PICININ, OAB 16158/MT, na qualidade de advogado (a), 

para devolução destes autos em 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77668 Nr: 505-79.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVCM, ADSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 431, da CNGC, intimo Vossa Senhoria, REJANE BUSS 

SONNENBERG, OAB 5862/MT, na qualidade de advogado (a), para 

devolução destes autos em 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73644 Nr: 2793-34.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA, WENDER LEMES DA 

SILVA, LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:18823/O, Eustáquio Inácio de Noronha Neto - 

OAB:12.548/MT

 Vistos etc.

1. Trata-se de pedido de autorização de viagem formulado pela defesa de 

ADEMIR DA SILVA, qualificado nos autos, pugnando seja autorizada a 

saída do acusado desta comarca pelo período de 27 (vinte e sete) dias. 

Alegado que ele viajará a trabalho para outros municípios do norte deste 

Estado, bem como aos Estados do Pará e São Paulo (fls. 453/454).

Sobre o pedido, o Promotor de Justiça não se opôs (fls. 455).

É o relatório. Decido.

2. Considerando que o acusado está sendo monitorado aliado ao fato de 

ter indicado as cidades para onde irá, a data de ida e volta e os motivos 

pelos quais se ausentará desta comarca AUTORIZO a saída de Ademir da 

Silva, qualificado nos autos, desta cidade de São José do Rio Claro/MT por 

27 (vinte e sete) dias, a partir do dia 04/06/2018, para as cidades 

indicadas às fls. 452/454, devendo o acusado comparecer à Secretaria da 

1.ª Vara para noticiar seu retorno.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 22542 Nr: 2399-42.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO BORGES, LUCIANO DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresenta impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66548 Nr: 2610-97.2016.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMFO, LUCIANA APARECIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MACIEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINE CAETANO 

DA ROSA - OAB:16119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Tendo em vista a composição firmada e parecer positivo por parte do 

Ministério Público Estadual, homologo o acordo de f. 70/72 e extingo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Transitada em julgado pela preclusão lógica, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29291 Nr: 40-17.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CRINCHEV SALMAZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29651 Nr: 398-79.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA VIANA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 
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impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77394 Nr: 413-04.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS MARTINS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27413 Nr: 1290-22.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU SANCHES CAMPOS, TEREZA 

CARNAVALLI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Intimo o exequente de todo o conteúdo da decisão de fl. 149/151 a fim de 

que se manifeste, em 15 (quinze) dias, sobre a assunção de dívida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60109 Nr: 1508-74.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONY ROBSON SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Intimo os requeridos para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre os laudos periciais acostados ao feito às fls. 

933/936 e fls. 953/964.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 21486 Nr: 1344-56.2008.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO, MARILEIDE GOMES FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

REJANE BUSS SONNENBERG - OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca do 

Ofício de fl. 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 19361 Nr: 1136-09.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERNER VAN DEN BYLARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINENTE TRANSPORTES E SERVIÇOS 

LTDA, ELESIO RENATO SCHAFER, JULIANE DE FATIMA MOHR SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PASINI - 

OAB:8856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTO BORGES JUNIOR - 

OAB:8674/MT, FERNANDO DE MATOS BORGES - OAB:11068-B/MT, 

VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11006-B/MT

 Intimo a parte autora autora para manifestar interesse no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, face do termo anexado aos autos às fls. 186/187.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54462 Nr: 298-22.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRC, MFCA, PMCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Intimo a parte requerida para que, no prazo legal, apresente as alegações 

finais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57660 Nr: 2769-11.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEROAK MATSUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TEROAK MATSUDA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com 

fundamento no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a fase executória do presente feito, com 

resolução de mérito.Custas pela executada.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquive-se.São José do Rio Claro, 

26 de fevereiro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 02 de junho de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68107 Nr: 3453-62.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEROAK MATSUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TEROAK MATSUDA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com 

fundamento no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a fase executória do presente feito, com 

resolução de mérito.Custas pela executada.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquive-se.São José do Rio Claro, 
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26 de fevereiro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 02 de junho de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51589 Nr: 766-20.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEROAK MATSUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TEROAK MATSUDA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com 

fundamento no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a fase executória do presente feito, com 

resolução de mérito.Custas pela executada.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquive-se.São José do Rio Claro, 

26 de fevereiro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 02 de junho de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70927 Nr: 1623-27.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERT MORA CASELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATHENA CAMPOS DUARTE 

ANTELO SILVA - OAB:17802, DÉBORA LAURA PENHA ALMEIDA - 

OAB:20519/O, EDINALDO SOCORRO DA SILVA - OAB:8.186-B, 

MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:6454/MT, RAQUEL CORRÊA 

BEZERRA - OAB:87670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054

 RELATEI.FUNDAMENTO E DECIDO.EM SANEADOR PASSO A DECIDIR.DAS 

PRELIMINARES.DA CARÊNCIA DA AÇÃOReferida preliminar confunde-se 

com o mérito e com ele será analisado.Desta forma, não havendo 

questões pendentes a decidir DECLARO O FEITO SANEADO, nos termos 

do artigo 357, do Código de Processo Civil.Fixo como pontos 

controvertidos:a) a possibilidade ou não de utilização total da área 

arrendada;b) a existência de embargo administrativo promovido pelo 

IBAMA na área arrendada pelo embargante;c) a comprovação dos valores 

efetivamente adimplidos.Defiro a produção de prova testemunhal, 

consoante requerimento formulado, bem como o depoimento pessoal das 

partes, devendo estas serem advertidas que se presumirão confessados 

os fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou, comparecendo, 

se recusem a depor, por inteligência do artigo 385, §1º, do Código de 

Processo Civil. Para tanto, designo o dia __/__/2018, às __:__ horas, para 

audiência de instrução e julgamento.Caso ainda não indicado, na inicial ou 

na resposta oferecida, intimem-se as partes a apresentarem em cartório, 

na forma do artigo 357, §4º e 450 do Código de Processo Civil, o rol de 

testemunhas a serem ouvidas com antecedência mínima de 15 dias.Devem 

as partes, ainda, cumprirem com o que dispõe o artigo 455 do Código de 

Processo Civil, sob pena de preclusão.Intimem-se as partes, bem como as 

testemunhas tempestivamente arroladas.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.São José do Rio Claro – MT, 30 de março de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61134 Nr: 2243-10.2015.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE DOS SANTOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR TEIXEIRA, CLAUDIO ROBERTO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heloizio Oliveira silva - 

OAB:21011/0

 Autos nº 2243-10.2015.811.0033 – Cód. 61134

Vistos.

Recebo as petições e documentos apresentados pelo terceiro Márcio 

Incenha como pedido de Assistência Litisconsorcial (fls. 141/213, 275/318 

e 319/326), oportunidade em que determino a intimação das partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentarem impugnação.

A seguir, venham conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT,20de março de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68634 Nr: 202-02.2017.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ROBERTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE DOS SANTOS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heloizio Oliveira silva - 

OAB:21011/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 202-02.2017.811.0033 – Cód. 68634

Vistos.

Manifeste-se a parte autora sobre a petição e documentos de fls. 112/133, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 20 de março de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68789 Nr: 341-51.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA ME, 

CNPJ: 10570229000204. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 
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necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT em face de PADRÃO 

AGROINDUSTRIAL LTDA ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de ISS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

7/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 13.386,53

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64112 Nr: 1201-86.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ÉLÉTRICOS E 

SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABATEDOURO TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REY CARVALHO 

RACHID - OAB:12590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67241 Nr: 2972-02.2016.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBYFOL - UBY AGROQUIMICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agripar Comércio e Representação de 

Defensivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS REZENDE DE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188.846/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:012529-OAB/MT

 Intimo a parte autora para que apresente, no prazo legal, prova de 

quitação do imposto de transmissão, conforme art. 877, §2º, do CPC.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79025 Nr: 1081-72.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DE OLIVEIRA AMIKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEILDE SOARES CALDEIRA 

- OAB:15236

 Vistos etc.1. Em cumprimento à decisão prolatada pelo Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Relator do Habeas Corpus nº 

1005684-76.2018.8.11.0000, juntada às fls. 62/64, DETERMINO a imediata 

colocação do réu/paciente em liberdade, mediante a imposição das 

seguintes medidas cautelares:a)Comparecimento perante a autoridade, 

todas as vezes em que for intimado;b)Proibição de mudar de endereço 

sem prévia comunicação ao Juízo;c)Proibição de se ausentar da Comarca 

por mais de 8 (oito) dias, sem prévia comunicação e autorização judicial; 

d)Não frequentar bares, prostíbulos, boates e locais em que seja servido, 

onerosamente, bebida alcóolica; e)Proibição de manter contato, por 

qualquer meio de comunicação, com a vítima e testemunhas deste 

processo. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 18687 Nr: 469-23.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..4. Cumpra a Secretaria, portanto, as seguintes 

providências:a)Proceda-se com a alteração do polo ativo no registro do 

Apolo e capa dos autos. b)Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos a Certidão 

de Óbito do herdeiro Antônio Morinigo Ribeiro.c)Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29701 Nr: 448-08.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI GEHLEN VENÂNCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando que após o retorno dos autos à comarca devem ser 

tomadas as providências estipuladas pelo STF no RE 631.240, determino o 

sobrestamento do feito e a intimação da autora, por meio de sua patrona, a 

formalizar o pedido administrativo no prazo de trinta dias.

 2. Comprovada a postulação administrativa e a manifestação da autora, 

intime-se o INSS a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo 

em que deverá colher as provas que entender necessárias e proferir 

decisão, aportando-a a estes autos.

 Cumpridas as determinações, e caso não haja a concessão do benefício 

na via administrativa, intime-se o INSS a oferecer contestação, no prazo 

legal.

Do contrário, ou se decorrido qualquer dos prazos sem manifestação da 

parte interessada, novamente conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74541 Nr: 3224-68.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMARIO DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..3. Cumpra a Secretaria, portanto, as seguintes 

providências:a)Proceda-se com cadastramento do profissional médico 

nomeado e o intime da nomeação.b)Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) 

da parte autora sobre o teor da presente decisão.c)Intime-se também o 

Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia 

Federal (Lei nº 10.910/2004).d)Após, intime-se o perito médico para que 

agende data para realização da perícia, intimando-se as partes, em 

seguida, da data designada, observando-se que os quesitos formulados 

pelas partes, bem como cópia dos laudos e relatórios médicos que 

instruíram o pedido inicial deverão ser encaminhados ao médico 

perito.e)Apresentado o laudo, intimem-se as partes (a autora, via DJE e o 

réu, por remessa dos autos) para se manifestarem acerca dos trabalhos 

nos respectivos prazos legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67423 Nr: 3047-41.2016.811.0033
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.).3. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) 

providência(s):a)Proceda-se com a atualização do valor da execução, 

conforme cálculo de fls. 58/62.b)Intime-se o patrono da parte exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, junte aos autos o endereço 

atualizado da parte executada, sob pena de extinção processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67426 Nr: 3050-93.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. INDEFIRO a postulação do exequente de fls. 20/21 (busca de 

endereços), porque o pleito vindicado somente é possível quando o 

solicitante demonstrar ter esgotado todos os meios disponíveis para a 

localização da parte contrária.Compulsando os autos, constata-se que o 

exequente apenas alegou não ter encontrado o endereço do executado, 

sem, contudo, fornecer qualquer elemento probatório a tanto. ).3. Cumpra 

a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) providência(s):a)Intime-se o 

patrono da parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

junte aos autos o endereço atualizado da parte executada, sob pena de 

extinção processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68829 Nr: 379-63.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA DOS SANTOS GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. DEFIRO o pedido formulado às fls. 21/22, no que tange à 

aglutinação do débito da presente execução, com fulcro no artigo 329, 

inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda 

não fora citada. 2. INDEFIRO, outrossim, a postulação do exequente no 

que se refere à busca de endereços, porque o pleito vindicado somente é 

possível quando o solicitante demonstrar ter esgotado todos os meios 

disponíveis para a localização da parte contrária.Compulsando os autos, 

constata-se que o exequente apenas alegou não ter encontrado o 

endereço do executado, sem, contudo, fornecer qualquer elemento 

probatório a tanto)AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - OBTENÇÃO 

DE INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL ENDEREÇO DA DEVEDORA - 

DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO ESGOTADAS - CONSULTA AOS SISTEMAS 

BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO.A consulta online aos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço 

do executado, é medida excepcional e derradeira, devendo ser utilizada 

apenas quando a parte não dispuser de outro meio para atingir seu 

objetivo.(AI 115073/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 

25/11/2014).3. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) 

providência(s):a)Proceda-se com a atualização do valor da execução, 

conforme cálculo de fl. 26.b)Intime-se o patrono da parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, junte aos autos o endereço 

atualizado da parte executada, sob pena de extinção processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79703 Nr: 1405-62.2018.811.0033

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Divórcio c/c Partilha proposta por MARLENE 

TERESINHA BOTH DE CAMPOS, por intermédio da Defensoria Pública, em 

desfavor de JOSÉ ARMINDO DE CAMPOS, com pedido de tutela de 

urgência para determinar o afastamento do cônjuge do lar conjugal, pois 

após o desfazimento da vida conjugal a convivência das partes tornou-se 

conturbada e perturbadora, rodeada por discussões e agressões verbais.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. DEFIRO o benefício processual da gratuidade da justiça à parte autora, 

considerada a documentação que instrui a inicial, notadamente, o fato de 

ser assistida pela Defensoria Pública.

3. INDEFIRO o pedido liminar de afastamento de JOSÉ ARMINDO DE 

CAMPOS do lar conjugal, porque a tutela em questão reclama convicção 

probatória mínima, ou seja, que os elementos aportados aos autos se 

mostrem idôneos em convencer o juízo a respeito da verossimilhança das 

assertivas da parte, o que, por ora, não se apresenta, pois, não se mostra 

razoável o afastamento do requerido de seu lar, baseando-se tão somente 

em declarações unilaterais prestadas pela requerente, pessoa diretamente 

interessada na posse e propriedade do imóvel comum ao casal. 

Outrossim, compulsando o Sistema Apolo, constata-se que o requerido 

não ostenta e ou responde a qualquer procedimento por crime doloso e ou 

medida protetiva contra mulher.

Ademais, nada impede que a Requerente se utilize dos meios legais, 

notadamente a Lei Maria da Penha, para fazer cessar, ou mesmo prevenir 

eventual violência, se for o caso.

4. Nos termos dos arts. 334 e 694, ambos do CPC, encaminhem-se os 

autos ao CEJUSC para que seja designada sessão de mediação.

5. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIME-SE, por mandado, a parte requerente para comparecer na 

audiência a ser designada.

b) CITE-SE E INTIME-SE o requerido acerca do teor da presente decisão, 

bem como para que compareça na audiência designada acompanhado de 

seu procurador. Conste do mandado de citação a expressa advertência 

de que o não comparecimento da parte requerida importará em confissão 

e revelia, bem como, em não havendo conciliação, deverá a parte ré, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data da audiência de 

conciliação ou da data do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação, oferecer contestação por petição.

c) CIÊNCIA à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79555 Nr: 1341-52.2018.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT MORA CASELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO MARANGONI, ADELINA CASELLA 

MORA, FAZENDA AGROMAR LTDA, MARIA APARECIDA MARANGONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..INTIME-SE, via DJe, o advogado da parte autora para, no prazo 

de 20 (vinte) dias úteis, (i) declinar o estado civil do Requerente e/ou a 

existência ou não de união estável e, em sendo positivo, na mesma 

oportunidade emendar a petição inicial para incluir no polo ativo seu 

cônjuge ou companheiro ou juntar nos autos o consentimento expresso de 

seu cônjuge ou companheiro, (ii) juntar nos autos certidão de inteiro teor e 

ônus do imóvel que deseja usucapir e, na mesma oportunidade, emendar a 

petição inicial para incluir, como réu principal, a pessoa em cujo nome o 

imóvel estiver registrado (com todas suas qualificações, inclusive, se é 

casado ou se mantém união estável, para fins de sua citação, a teor do 

art. 73, § 1º, I e § 3º, do CPC), ou incluir a pessoa de Adelina Casella Mora 

como ré principal, pessoa em cujo nome está registrado o imóvel 

usucapiendo (com todas suas qualificações, inclusive, se é casada ou se 

mantém união estável, para fins de sua citação, a teor do art. 73, § 1º, I e 
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§ 3º, do CPC), e (iii) apresentar documento hábil, a exemplo do Imposto 

sobre a Propriedade Territorial Rural (atualizado), para determinar o real 

valor do bem a ser usucapido, e, por conseguinte, promovendo a emenda 

da petição inicial para readequar o valor da causa, recolhendo, na 

oportunidade, as custas complementares, se necessário, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito.b.Transcorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, conclusos.3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27725 Nr: 1603-80.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE TELLES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA TIEPPO ROSSI - 

OAB:7923/MS, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se, via DJe, a patrona da requerente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos.

2. Findo o prazo sem requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31957 Nr: 144-72.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR ROQUE PALAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14.810/MT

 3. Ante o exposto, (i) com fundamento nos artigos 107, IV, e 109, V, 

ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CLAUDIR 

ROQUE PALAVER, ante a prescrição em abstrato da pretensão punitiva 

estatal, quanto ao crime de destruir ou danificar florestas nativas ou 

plantadas em vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto 

de especial preservação (art. 50, da Lei 9.605/1998), (ii) INDEFIRO o 

pedido de decretação de revelia do acusado e de encerramento da 

instrução criminal, e (III) DETERMINO a expedição de Carta Precatória para 

a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT com a finalidade de interrogatório do 

réu, devendo a intimação se dar por hora certa.4. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências:a.ALTERE-SE a capa dos autos e 

Sistema Apolo quando ao endereço do réu e seu advogado.b.EXPEÇA-SE 

Carta Precatória para a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT com a 

finalidade de interrogatório do réu, devendo a intimação se dar por hora 

certa, no endereço de fl. 212 (Rua Itapejara do Oeste, nº 1694-e, Lote 07, 

Quadra 03, Bairro Pioneiro).c.INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do 

réu do teor desta decisão.d.CIÊNCIA ao Ministério Público.5. Publique-se e 

cumpra-se, com urgência, porque se trata de processo afeto à metas de 

julgamentos estabelecidos pelo CNJ.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65139 Nr: 1715-39.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO MACHADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1715-39.2016.811.0033 – Código 65139

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PÚBLICO

RÉU: EDINALDO MACHADO DOS SANTOS

INTIMANDO: Réu: Edinaldo Machado dos Santos, Cpf: 06305842140, Rg: 

2760299-0 Filiação: Elso Aparecido dos Santos e Marina Alves Machado, 

data de nascimento: 27/03/1998, brasileiro(a), natural de São josé do rio 

claro-MT, convivente, pedreiro, Endereço: Rua Ariado, 235, Bairro: 

Progresso, Cidade: São José do Rio Claro-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO DO DENUNCIADO ACIMA INDICADO, DE 

CONFORMIDADE COM O DESPACHO E COM A DENÚNCIA ABAIXO 

TRANSCRITOS, CIENTIFICANDO-O DO INTEIRO TEOR DA REFERIDA PEÇA 

ACUSATÓRIA, PARA RESPONDER (EM) A ACUSAÇÃO POR ESCRITO, NO 

PRAZO DE DEZ (10) DIAS, NA FORMA DO ARTIGO 361 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL.

RESUMO DA INICIAL: (...) Consta dos inclusos autos de IP que, no dia 06 

de agosto de 2016, por volta das 21h20min, na via pública, notadamente 

na Avenida Mato Grosso, s/n, região central desta cidade de São José do 

Rio Claro MT, EDINALDO MACHADO SANTOS conduziu veículo automotor 

com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. 1. DEFIRO o pedido de citação por edital 

do réu formulado às fls. 74/75, porque, para além de não ter sido 

encontrado para ser pessoalmente citado (art. 363, § 1º, do CPP) e de se 

ter esgotado todos os meios disponíveis para sua localização, a SEJUDH 

informou que o acusado não se encontra recluso em unidade prisional do 

Estado (fl. 81). 2. CITE-SE o réu por edital, com o prazo de 15 dias, 

observado os requisitos descritos no art. 365, do CPP. 3. Decorrido o 

prazo editalício, conclusos para fins do art. 366, do CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Margareth Dias de 

Castro, digitei.

São José do Rio Claro - MT, 4 de junho de 2018.

Hugo Cesar Canevari Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 053/2018-DF

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, Juiz Substituto Diretor do Foro 

desta Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc ....

Considerando que a servidora MARCIANI GANDOLFI, matricula 9820, 

Gestora Geral desta Comarca, estará em curso Processo Judicial 

Eletrônico – PJE, na Escola dos Servidores do Tribunal de Justiça, no 

período de 06 e 07 junho de 2018.

Considerando que no período de 04/05 e 08 de junho de 2018, referida 

Gestora estará em trânsito entre ida e volta de Cuiabá/MT;R E S O L V E: 

Designar a servidora Anoene Silva Magalhães Pereira, Auxiliar Judiciária, 

matricula 11859, para exercer o cargo de Gestora Geral em substituição 

desta jurisdição, nos dias 04 a 08 de junho de 2018.

P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Vila Rica - MT, 30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48389 Nr: 2067-17.2014.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIRA LOPES DA SILVA VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO TAVARES 

DE SENA - OAB:6432-B/MT

 “Vistos. Considerando informações do relatório medico apresentado em 

audiência, redesigno para o dia 09 de julho de 2018 às 16:00 horas 
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(horário oficial de Mato Grosso). Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65792 Nr: 1433-79.2018.811.0049

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALENO CHAVES DA COSTA - 

OAB:11902-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Justificação Criminal

Autos: 1433-79.2018.811.0049 - Código: 65792

Vistos.

Trata-se de Justificação Criminal de fato jurídico relevante ao processo 

penal sob n° 1091-10.2014.811.0049 – Código 47129. Para tanto, 

DESIGNO audiência para o dia 19 de junho de 2018, às 12:30 horas 

(horário oficial de Mato Grosso).

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Expedindo o necessário

Vila Rica/MT, 30 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65179 Nr: 1013-74.2018.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELES PEREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO JUNQUEIRA GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA - 

OAB:27.568, SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - 

OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43101 Nr: 371-77.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVEPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, MARIA ARLENE PESSOA COSTA - 

OAB:15.201-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A 

OAB-MT

 Autos: 371-77.2013.811.0049 - Código: 43101

Requerente: Lúcio Frey

Requerido: Bradesco Vida e Previdências S/A

Vistos.

Considerando o Recurso de Apelação interposto às fls. 159/168, 

INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões ao recurso, no 

prazo de 15 dias.

Após, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 30 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44324 Nr: 1262-98.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO ROBERTO PEREIRA ALVES, 

MANOEL LAZARO PEREIRA, LILIAM PAULA RAMOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a citação por edital dos requeridos, fls. 39, e transcorrido o 

prazo sem manifestação, nomeio curador dativo para patrocinar a defesa 

dos requeridos, Dr. Marcos André Schwingel, OAB/MT 8.957, que deverá 

ser intimado pessoalmente para tomar conhecimento da presente 

nomeação e se manifestar nos autos no prazo legal.

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados ao final.

Intimem-se.

Às providências.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13751 Nr: 938-58.2010.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Amazônia S/A - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Luiz Viola, Aparecida Castro Viola, 

José Luiz Viola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeanne Karla Ribeiro - 

OAB:8367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno da Carta Precatória Ref.2

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37311 Nr: 173-14.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rogerio Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:

 DECISÃO.

Vistos, etc.

DESIGNO audiência para interrogatório do acusado para a data de 

25/04/2018 às 15h:20min.

Intimem-se o reeducando, a DPE e o MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 38918 Nr: 814-02.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Gomes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, 

Patrícia Mariano da Silva - OAB:171.255 SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre a proposta de acordo realizada pelo INSS, na REF. 51.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54355 Nr: 505-73.2018.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTÃO, 

WILKER JHONYTANN RIBEIRO DA SILVA, VANDERSON PEREIRA DE 

SOUZA, BRUNO DE MOURA AMANCIO, VINICIUS ALVES CORREIA 

BARZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:, Getúlio Baldoino da Silva Terra 

Júnior - OAB:15193, JOÃO FAUSTINO NETO - OAB:10364-A

 Dessa forma, diante do exposto e, nos termos do art. 310 c.c. art. 312 e 

313, todos do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

do acusado PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTÃO, mantendo-a até 

ulterior deliberação em contrário.De Guiratinga/MT para Alto Garças/MT, 30 

de maio de 2018.AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLIJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 54355 Nr: 505-73.2018.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTÃO, 

WILKER JHONYTANN RIBEIRO DA SILVA, VANDERSON PEREIRA DE 

SOUZA, BRUNO DE MOURA AMANCIO, VINICIUS ALVES CORREIA 

BARZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:, Getúlio Baldoino da Silva Terra 

Júnior - OAB:15193, JOÃO FAUSTINO NETO - OAB:10364-A

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos advogado Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior OAB/MT 15.193, para regularização da representação 

processual de seus clientes no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista 

que até o momento os réus encontravam-se representados pela DPE-MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-89.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA BORGES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono o presente feito 

para designar Audiência de Conciliação para o dia 10/07/2018 às 

13h00min. Intime-se as partes. ALTO GARÇAS, 31 de maio de 2018. 

GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA 

DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - 

TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-67.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINA LAZARA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Cuida-se de termo de acordo entre as partes acima nominadas. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Diante o acordo entabulado entre as partes em relação à esta 

demanda, a extinção do processo, com resolução de mérito, é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, e, via de consequência, 

EXTINGO os presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, “b” do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 54, 

da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se. Às providencias. 

Cumpra-se. ________________________________________ LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-67.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINA LAZARA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Cuida-se de termo de acordo entre as partes acima nominadas. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Diante o acordo entabulado entre as partes em relação à esta 

demanda, a extinção do processo, com resolução de mérito, é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, e, via de consequência, 

EXTINGO os presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, “b” do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 54, 

da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se. Às providencias. 

Cumpra-se. ________________________________________ LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000017-38.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ACEFLEX CONTENTORES FLEXIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES BRANDAO OAB - SP151545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MULLER (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório, 

passando diretamente à fundamentação e dispositivo da sentença. A 

desistência da ação por parte do autor, antes do decurso do prazo de 

resposta do réu, impõe a imediata extinção do processo, já que é 

dispensável a sua anuência, a teor do disposto no artigo 485, § 4º, do 

CPC, especialmente no caso em apreço, visto que a parte ré sequer foi 

citada. Pelo exposto, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

P.R.I. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47972 Nr: 1081-89.2018.811.0092

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Movimentos não identificados (sem 

representação conhecida)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO TEIXEIRA OZI - 

OAB:172.594/SP, FERNANDA MARA PICÃO CORRÊA - OAB:127594, 

MARICÍ GIANNICO - OAB:149.850/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, defiro a tutela de urgência para determinar aos réus a 

imediata desobstrução das vias de acesso, ruas e imediações do 

estabelecimento da autora, especialmente a MT-100, Km 86, e vias locais 

alternativas, bem como para que se abstenham de impedir, obstruir ou 

dificultar a passagem dos caminhões, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Autorizo desde já o uso de força 

policial, em caso de necessidade, bem como o cumprimento do mandado 

nos termos do artigo 212, parágrafo 2º, do CPC.Cumprida a medida, 

CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, interpor Agravo de Instrumento, sob pena de estabilidade desta 

decisão (Arts. 304, 1.003, § 5º e 1.015, I, todos do CPC). Intimem-se.Alto 

Taquari/MT, 30 de maio de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47972 Nr: 1081-89.2018.811.0092

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Movimentos não identificados (sem 

representação conhecida)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO TEIXEIRA OZI - 

OAB:172.594/SP, FERNANDA MARA PICÃO CORRÊA - OAB:127594, 

MARICÍ GIANNICO - OAB:149.850/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19894 Nr: 44-08.2010.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Sena de Novaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Mascarenhas Navas - 

OAB:17.075A- MT, Silvano Amélio Marques - OAB:31.741/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 19894

Despacho

 DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 25 

de julho de 2018 às 13:30min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

Alto Taquari/MT, 30 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46378 Nr: 344-86.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana da Rocha Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alene Cristine, Aline Campos, Vera Meirely

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos na Ref.24, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21857 Nr: 668-23.2011.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdIeDCnPMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19917 Nr: 65-81.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silber Alves Garcia, Antonio Donizete Garcia, 

Irene de Souza Viana, Wilson Aparecido de Azambuja, Ilda Salviano 

Souza, Geila Maria Souza, Credinorte Móveis e Eletrodomésdticos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Código 19917

Despacho

Indefiro o pedido de fls. 93/94, tendo em vista que não restou comprovado 

pela requerente que o bloqueio realizado junto a sua conta da Caixa 

Econômica Federal foi decorrente deste processo.

Nesse sentido, determino a intimação da Sra. Ilda Salviano Ferreira para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove a origem do bloqueio judicial 

realizado na conta de sua titularidade junto à Caixa Econômica Federal.

 Alto Taquari/MT, 21 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30105 Nr: 956-34.2012.811.0092

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Alcedina Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, EDUARDO THOBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA MARQUES FRANCO RUSSI - 

OAB:36716-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:6818/MT, Eurico Luciano de Oliveira - OAB:3976, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, Silvia Machado Muchagata - 

OAB:6872/MT

 Código: 30105

Despacho

Indefiro os pedidos de fls. 41/42, primeiramente, diferente do que alegado 

pela embargante, a Exceção de Pré Executividade não foi reconhecida nos 

autos (Código: 1667) para decretar a nulidade da citação do executado 

por edital.

Em relação ao pedido de intimação da Sra. Franciely Cristina Thober, na 

pessoa de seus procuradores, para informar o endereço do seu pai, deve 

ser indeferido, tendo em vista que a mesma não é parte nestes autos.

Quanto à manifestação de fls. 43/46, procedam-se as necessárias 

retificações na capa dos autos, bem como no Sistema Apolo, passando a 

constar como patrono da parte embargante os advogados peticionantes.

Após, intime-se a embargante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se no 

prosseguimento do feito.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22843 Nr: 557-05.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serpil Móveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garcia Moveis e Eletrodomesticos Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Lemes da Rosa de 

Souza - OAB:43.231/SC, Cristiane Lemes Sociedade Individual de 

Advocacia - OAB:2730/2016-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36594 Nr: 251-94.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito Rura do Sul de Mato Grosso - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMIRA BARBOSA ME (KAYABI PALACE 

HOTEL), ZULMIRA BARBOSA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), e atento ao teor 

do item 3 da r. decisão de Ref. 52, impulsiono estes autos por certidão 

com o fim de intimar a parte exequente, por meio de seu advogado, a 

proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32628 Nr: 431-81.2014.811.0092

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Rosa de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Prado de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ney Pereira de Souza - 

OAB:2964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para proceder ao recolhimento e juntada aos autos 

da respectiva guia, visando a expedição do formal de partilha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17490 Nr: 608-55.2008.811.0092

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Rodrigues Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauristina Rodrigues Barbosa - Espolio, 

Deodato Rodrigues Barbosa-Espolio, Gabriel Rodrigues Neto, Norma 

Rodrigues Barbosa, Laura Rodrigues Barbosa, Ana Maria Rodrigues 

Pasquin, Rafael Aparecido Silverio Barbosa, Antonia Aparecida Rodrigues, 

Maria de Lourdes Barbosa Gaidargi, Helton Barbosa Gaidargi, Heloísa 

Barbosa Gaidargi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Junior Paes 

Ananias - OAB:MT/14.874, William Santos Araújo - OAB:2644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Junior Paes 

Ananias - OAB:MT/14.874

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para proceder ao recolhimento e juntada aos autos 

da respectiva guia, visando a expedição do formal de partilha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21778 Nr: 589-44.2011.811.0092

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Rodrigues de Carvalho, Lurdes Herculano de 

Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

I – Proceda a inclusão dos herdeiros Gleike Aparecido Ferreira Carvalho, 

Deusdete Ferreira Carvalho e Vitor de Souza Carvalho junto à distribuição, 

bem como proceda o cadastro dos respectivos advogados (fls. 206-215).

 II – Intimem-se os herdeiros para se manifestarem em face do pedido de 

alienação de bens do espólio.

III – Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

Alto Taquari/MT, 30 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33200 Nr: 929-80.2014.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Antônio Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340-A - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 33200

Despacho

Intime-se a parte autora, para no prazo de 05 dias, cumprir a determinação 

de fl. 55, tendo em vista que o prazo requerido às fls. 58 já transcorreu.

Alto Taquari/MT, 30 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14042 Nr: 786-09.2005.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP, Tanise Cristina Tortorelli - OAB:215084/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 14042

DESPACHO

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

atualização do débito e, na sequencia, venha-me conclusos para 

deliberação quanto ao pedido de penhora on-line via BacenJud.

 Alto Taquari/MT, 30 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31084 Nr: 599-20.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 31084

Despacho

Defiro os pedidos de fls. 111/126.

Procedam-se as necessárias retificações na capa dos autos, bem como 

no Sistema Apolo, passando a constar como patrono da parte autora o 

advogado peticionante.

Após, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no prosseguimento do feito sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 30 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31208 Nr: 729-10.2013.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ELÉTRICA SATAKE LTDA - ME., Taide 

Satake, Sirlene Caetano da Silva, David Barbosa dos Santos, Lucia Helena 

do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 31208

Despacho

Intimem-se as partes do retorno dos autos para, querendo, requerer o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Alto Taquari/MT, 30 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 3483 Nr: 177-60.2004.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro André da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Andre da Silva Barbosa - 

OAB:5049/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antônio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308- A MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11065/A

 Cód. 3483

Despacho

Diante da certidão de fl. 310, intime-se a parte exequente, para no prazo 

de 05 dias, manifesta-se no prosseguimento do feito.

Alto Taquari/MT, 30 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31265 Nr: 789-80.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marcelo Antonio de Souza Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A

 Cód. nº 31265

DESPACHO

Intime-se o apelado, através de seu Patrono para que, no prazo legal, 

apresente suas Contrarrazões.

Alto Taquari/MT, 30 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30602 Nr: 1401-52.2012.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volmaq Máquinas Agrícolas Ltda., Veriano de Oliveira 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Albino Arruda - 

OAB:13.602-A / GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 30602

 Especifiquem as partes as provas que pretender produzir, justificando 

sua pertinência.

 Alto Taquari/MT, 30 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18926 Nr: 1475-48.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcio Rainha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 18926

 Intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a certidão de fl.80, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 30 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19259 Nr: 1355-05.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 19259

 Intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a certidão de fl.72, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 30 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31490 Nr: 1030-54.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edgard Santini Buosi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio Filho, Luiz Henrique 

Lazarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ulisses do Carmo Buosi - 

OAB:143.626/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31490

 Intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se 
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sobre o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 30 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 10407 Nr: 75-38.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fausto Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS PEREIRA DE BRITO, MARIA DIVINA 

RODRIGUES SOARES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:9234-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues d' Souza - 

OAB:5.876/MT

 Código 10407

DESPACHO

Intime-se pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção (Art. 485, III e § 1º do 

NCPC).

 Alto Taquari/MT, 30 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 33901 Nr: 435-89.2007.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se acerca das fls. 

159/162 e dizer o que for de seu interesse, no prazo de 15(quinze) dias 

conforme determinação de fls. 155.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 35503 Nr: 443-95.2009.811.0084

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri Kochemborger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA GABI SICUTO - 

OAB:18450, Ovídio Iltol Araldi - OAB:7974-B/MT, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5.126-A/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE REQUERIDA, 

POR INTERMÉDIO DE SEUS PROCURADORES, para que apresente 

procuração aos autos no prazo de 15(quinze) dias, conforme 

determinação de fls. 85.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 31292 Nr: 379-27.2005.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fredenilza Mendes de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mautra Agrícola e Colonização S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Efraim Rodrigues Gonçalves - 

OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:12192/MT, Luciano Silles Dias - OAB:171939/SP

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE requerida, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, a se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal, conforme 

determinação de fls. 593.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35386 Nr: 328-74.2009.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Caires de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE requerida, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, o rol de testemunhas que irão depor em Plenário, juntar 

documentos ou requerer diligências complementares, nos termos do art. 

422 do CPP.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 6400 Nr: 2490-64.2001.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sudameris Brasil S/A, Banco Abn Amro S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Araputanga S/A, José Almiro Bihl, 

Dirce Simioni Bihl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11640 MS, William Carmona Maya - OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Mello Casado OAB/SP 

138.047-A - OAB:39.380/RA, Rogério Pinheiro Crepaldi - 

OAB:6616/MT

 Visto e bem examinado, chamo o feito à ordem.

Trato de AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA – CPC, art. 1.102-a e ss./NCPC, art. 700 e ss. -, em que a 

parte requerida FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A. e OUTROS apresentou 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de decisum proferido por magistrado que 

me antecedeu no processo, o qual há pedido de modificação da sentença 

– efeito infringente – e está pendente de análise, razão pela qual 

DETERMINO a intimação da parte embargada, através do(a) advogado(a) 

constituído e por DJE, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, uma vez que seu eventual 

acolhimento implica a modificação da sentença embargada – NCPC, art. 

1.023, caput e §§.

Atente a Secretaria da Vara que há petição da parte requerente com a 

informação de troca/substituição de advogado(a) da parte requerente e, 

portanto, as intimações devem ocorrer em nome daquele patrono indicado 

na peça e que apresenta a procuração/instrumento de mandato atual.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho
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 Cod. Proc.: 7175 Nr: 293-05.2002.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Bola Sete Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo da Costa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:MT/ 15.464, Etelmínio Arruda Salomé Neto - OAB:MT/ 9.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio de Sá Pereira - 

OAB:5286-B/MT

 razão pela qual DETERMINO que oficie ao Departamento da Conta Única 

para que providencie/faça essa vinculação. Após a vinculação, 

DETERMINO que expeça o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de 

comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação do 

depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.. Sem prejuízo disso aguarde 

por 5 (cinco) dias o preparo/pagamento do necessário à distribuição da 

carta precatória extraída nos autos para a penhora/constrição in loco do 

veículo localizado no sistema RENAJUD, retornando-me concluso para 

liberação da restrição imposta e extinção pelo abandono caso persista na 

omissão, uma vez que já ocorreu a intimação pessoal e decurso do prazo 

legal in albis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23704 Nr: 2471-77.2009.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Arco Iris de Araputanga, Erminio Duca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Ferreira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e sendo necessário intimar a parte credora/exequente através 

do(a) advogado(a) para instruir o pedido com a memória discriminada e 

atualizada do cálculo – CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, 

art. 523 c/c art. 614, inciso II -, DETERMINO que a INTIME e, após isso e 

apresentado o necessário, o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso 

esclarecida – advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o 

montante do débito, sob pena de incidência da multa/sanção e honorários 

advocatícios, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada em 

julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo 

pelo qual, havendo pedido expresso da parte credora/exequente e 

caracterizada a hipótese, DEFIRO a expedição de certidão de teor da 

decisão no sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou 

transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário – CPC, art. 

475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) 

dias e com a indicação do nome e a qualificação do exequente e do 

executado, do número do processo, do valor da dívida e da data de 

decurso do prazo para pagamento voluntário, a fim de que o 

credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 

1º e 2º.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54275 Nr: 1652-04.2013.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. Lopes Batista & Cia Ltda, Valdivino Lopes Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edina Toniolo e Cia Ltda, Edina da Silva Toniolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Regina Cardoso - 

OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 Visto e bem examinado, chamo o feito à ordem.

Trato de AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA – CPC, art. 1.102-a e ss./NCPC, art. 700 e ss. -, em que as 

advogadas/patronas da parte requerida renunciaram ao mandato a elas 

outorgado e notificaram a mandante EDINA TONIOLO E CIA LTDA.-ME 

disso em 8/12/2015, quem não constituiu advogado(a) outro(a) desde 

então, razão pela qual DETERMINO a suspensão do processo e a 

intimação da parte requerida, através de sua representante legal, para que 

sane o vício e constitua novo(a) advogado(a) no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de considerá-la revel caso descumprida a determinação – NCPC, 

art. 111, parágrafo único c/c art. 76, caput e § 1º, II.

Em caso de decurso do prazo de suspensão in albis ou não, volte-me 

concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73353 Nr: 560-49.2017.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiao Ventura da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Marconi, Renata Souza Pinto Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:MT - 19946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Luiz Pinto da Silva 

- OAB:MT/14856

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA – CPC, art. 1.102-a e ss./NCPC, art. 700 e ss. -, em que a 

parte autora/requerente pugna, entre pedidos outros, pela 

citação/intimação da parte adversa para que pague(m) soma/quantia em 

dinheiro, contudo ainda pendente a citação/intimação da correquerida 

RENATA SOUZA PINTO MARCONI.

Diferentemente do manifestado na petição do requerente – Ref. 53 -, no 

sentido de que aquela foi intimada e não apresentou defesa, resultando na 

sua revelia e julgamento imediato, verifico de perfunctória leitura que 

ocorreu a devolução da carta precatória em decorrência do decurso do 

prazo sem que a parte requerente se manifestasse, ou seja, determinação 

de devolução da deprecata pela inércia de SEBASTIÃO VENTURA DA 

CRUZ e não porque ocorreu a efetiva citação/intimação de RENATA 

SOUZA PINTO MARCONI e ela não apresentou os embargos – Ref. 49.

Isso posto e porque ainda pendente a citação de parte do processo, 

DETERMINO que intime a parte autora/requerente, através do seu 

advogado e via DJE, para que requeira em prosseguimento no prazo de 5 

(cinco) dias e providencie o necessário para a regular citação/intimação 

da correquerida RENATA SOUZA PINTO MARCONI.

Intime.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75899 Nr: 1891-66.2017.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coopnoroeste de Credito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana de Andrade Zuchetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:MT/ 15.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA – CPC, art. 1.102-a e ss./NCPC, art. 700 e ss. -, em que a 

parte autora/requerente pugna, entre pedidos outros, pela 

citação/intimação da parte adversa para que pague(m) soma/quantia em 

dinheiro, contudo ainda pendente em decorrência do não adimplemento da 

diligência do(a) OJA.

Isso posto e porque ainda pendente a citação de parte do processo por 

inércia da parte autora/requerente, DETERMINO que a intime, através do 

seu advogado e via DJE, para que requeira em prosseguimento e pague o 
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necessário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

extinção.

Intime.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 3212 Nr: 480-81.2000.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Madrone Coelho, Maria D. Nogueira de 

Souza Madrone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:PR/ 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:4552

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA 

QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA 

CERTA – NCPC, art. 523 e ss. -, em que a pate credora/exequente, após 

resultado negativo da constrição/penhora através do sistema BACENJUD, 

pugnou pela busca de informações sobre a existência de declarações de 

renda junto à Receita Federal – INFOJUD -, o que também já foi deferido e 

retornou com resultado negativo, pendente a procura de veículos e 

utilização do sistema RENAJUD.

A utilização do sistema RENAJUD com o propósito de identificar a 

existência de veículos penhoráveis em nome do executado não pressupõe 

a comprovação do insucesso do exequente na obtenção dessas 

informações mediante consulta ao DETRAN, assim como dispensa o 

exaurimento das vias administrativas tendentes à localização de bens do 

devedor – STJ, REsp 1.347.222-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 

julgado em 25/8/2015, DJe 2/9/2015 -, motivo pelo qual DEFIRO o pedido e 

informo/esclareço que em pesquisa no sistema RENAJUD não foi 

constatada a existência do(s) veículo(s) em propriedade do(s) 

executado(s) e livres para constrição/penhora, pois o(s) veículo(s) 

encontrado(s) em propriedade do(s) executado(s) tem restrição de 

alienação fiduciária, o que torna defeso/proibido o bloqueio/constrição, 

nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, art. 7º-A, incluído pela Lei n. 13.043, 

de 2014 - “Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por 

alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer 

discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo 

valor da venda do bem, nos termos do art. 2o”.

Isso posto, DETERMINO que intime o(s) credor(es), através do(a) 

advogado(a) e via DJE, a fim de que indique(m) bens passíveis de 

penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da 

execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição, arquivamento dos autos após o decurso desse sem alteração 

e curso do prazo de prescrição intercorrente – NCPC, art. 921, III e §§.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21489 Nr: 258-98.2009.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Ceciliano do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucio Mauro Fialho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA 

QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA 

CERTA – NCPC, art. 523 e ss. -, em que a pate credora/exequente, após 

resultado negativo da constrição/penhora através do sistema BACENJUD, 

pugnou pela procura de veículos e utilização do sistema RENAJUD.

A utilização do sistema RENAJUD com o propósito de identificar a 

existência de veículos penhoráveis em nome do executado não pressupõe 

a comprovação do insucesso do exequente na obtenção dessas 

informações mediante consulta ao DETRAN, assim como dispensa o 

exaurimento das vias administrativas tendentes à localização de bens do 

devedor – STJ, REsp 1.347.222-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 

julgado em 25/8/2015, DJe 2/9/2015 -, motivo pelo qual DEFIRO o pedido e 

informo/esclareço que em pesquisa no sistema RENAJUD não foi 

constatada a existência do(s) veículo(s) em propriedade do(s) 

executado(s) e livres para constrição/penhora, pois o(s) veículo(s) 

encontrado(s) em propriedade do(s) executado(s) tem restrição de 

alienação fiduciária, o que torna defeso/proibido o bloqueio/constrição, 

nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, art. 7º-A, incluído pela Lei n. 13.043, 

de 2014 - “Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por 

alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer 

discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo 

valor da venda do bem, nos termos do art. 2o”.

Isso posto, DETERMINO que intime o(s) credor(es), através do(a) 

advogado(a) e via DJE, a fim de que indique(m) bens passíveis de 

penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da 

execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição, arquivamento dos autos após o decurso desse sem alteração 

e curso do prazo de prescrição intercorrente – NCPC, art. 921, III e §§.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60099 Nr: 363-65.2015.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Lopes Batista, V. Lopes Batista & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Obesvaldo Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado, chamo o feito à ordem. Trato de AÇÃO EM FASE 

DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – NCPC, art. 

523 e ss. -, em que fora realizada a citação/intimação por edital da parte 

adversa sem qualquer decisão judicial nesse sentido ou esgotamento dos 

meios de localização disponíveis, entre os quais as buscas pelo(a) 

magistrado(a) nos sistemas disponíveis, assim como fora decidido/julgado 

após o decurso do prazo do edital, pedido da parte requerente e sem a 

nomeação de curador especial, exigências legais obrigatórias que não 

foram atendidas. É nulo o processo na hipótese de citação editalícia 

determinada antes de serem esgotados todos os meios disponíveis para a 

citação pessoal do requerido, porque constitui medida de exceção e, sem 

esgotamento do chamamento pessoal mediante mandado nos endereços 

encontrados, configura nulidade insanável, pois acarreta prejuízo e viola o 

direito constitucional da ampla defesa, razões pelas quais e porque 

presente error in procedendo, DECLARO NULO o processamento desde o 

Ref. 39 – expedição do edital - e passo a analisar em continuação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60774 Nr: 688-40.2015.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marivaldo dos Reis Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Paula Ferreira - 

OAB:13776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA – CPC, art. 1.102-a e ss./NCPC, art. 700 e ss. -, em que, 

diante da manifestação da parte requerida no sentido do interesse na 
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audiência, DETERMINO que designe audiência de conciliação, a qual será 

realizada pelo conciliador da Comarca, intimando as partes, igualmente, 

através do(a) advogado(a) e com a advertência de que o não 

comparecimento injustificado do(a) autor(a) ou do(a) réu(ré) à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, bem como que as partes, que poderão constituir representante, 

por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

– NCPC, art. 334, § 10 -, devem estar acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60865 Nr: 729-07.2015.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Lopes Batista, V. Lopes Batista & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio da Silva Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado, chamo o feito à ordem. Trato de AÇÃO EM FASE 

DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – NCPC, art. 

523 e ss. -, em que fora realizada a citação/intimação por edital da parte 

adversa sem qualquer decisão judicial nesse sentido ou esgotamento dos 

meios de localização disponíveis, entre os quais as buscas pelo(a) 

magistrado(a) nos sistemas disponíveis, assim como fora decidido/julgado 

após o decurso do prazo do edital, pedido da parte requerente e sem a 

nomeação de curador especial, exigências legais obrigatórias que não 

foram atendidas. É nulo o processo na hipótese de citação editalícia 

determinada antes de serem esgotados todos os meios disponíveis para a 

citação pessoal do requerido, porque constitui medida de exceção e, sem 

esgotamento do chamamento pessoal mediante mandado nos endereços 

encontrados, configura nulidade insanável, pois acarreta prejuízo e viola o 

direito constitucional da ampla defesa, razões pelas quais e porque 

presente error in procedendo, DECLARO NULO o processamento desde o 

Ref. 28 – expedição do edital - e passo a analisar em continuação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73759 Nr: 801-23.2017.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coopnoroeste - Cooperativa Agropecuaria do Noroeste 

MT Ltda, Mizael Barreto, Silvio Henrique Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Furtado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311, Graciele Borges Maria - OAB:21.832, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130, Mayara Serafim dos Reis Oliveira 

- OAB:21.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Há afirmação da parte requerente/autora de que a adversa estaria em 

endereço incerto e não sabido, contudo apenas será “considerado em 

local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, 

inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu 

endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de 

serviços públicos” - NCPC, art. 256, § 3º -, razão pela qual, por ora, 

indefiro o pedido de citação por edital e realizo buscas nos sistemas 

disponíveis, encontrando possíveis endereços diversos – extratos em 

anexo -, os quais devem ser objeto de diligência do(a) OJA para tentativa 

de citação/intimação nos termos da decisão inicial. Igualmente, por ora, 

indefiro o pedido de expedição de certidão, porque a certidão premonitória 

está reservada ao processo de execução e, subsidiariamente, 

cumprimento de sentença, cujo requisito principal impõe a preexistência de 

um título executivo e não verifiquei a presença de pedido e dos requisitos 

da cautelar a ser deferida no processo de conhecimento, pois há 

precedentes no sentido de permitir a averbação de distribuições de ações 

ajuizadas pelo procedimento comum em registros de imóveis e veículos 

(dentre outros), antes mesmo da prolação de sentença de mérito, desde 

que presentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar – NCPC, arts. 

300 e 301.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54278 Nr: 1655-56.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guinaltino Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º.P. I. Cumpra.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-76.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOSAFATE DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000085-76.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JOSE JOSAFATE DE 

CASTRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada por JOSE 

JOSAFATE DE CASTRO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que requer, entre pedidos outros, a 

condenação da parte reclamada a pagar/ressarcir o valor/importe que 

afirma despendido com a eletrificação de propriedade rural – R$ 18.199,75 

(dezoito mil cento e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), 

atualizado e corrigido monetariamente. A parte adversa foi citada e a 

audiência de conciliação realizada sem acordo entre elas. As partes foram 

ouvidas em audiência de instrução e julgamento. A fornecedora, ora 

reclamada, apresentou contestação e alegou, no mérito, ser da parte 

reclamante a obrigação de providenciar, por sua conta e risco, a 

construção de ramal particular que interligue o ramal geral de distribuição 
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de energia ao local a ser servido com essa, não ter ocorrido a 

incorporação da rede elétrica aos ativos da reclamada, quem somente 

assumiu a responsabilidade pela operação e manutenção, porque esta 

somente ocorreria após autorização de sua parte e o ressarcimento de 

acordo com a previsão de universalização cujo prazo seria até julho de 

2017, não sendo o procedimento automático, assim como não ter a parte 

reclamante comprovado os gastos que objetiva ressarcimento, a qual foi 

impugnada pela parte reclamante, quem reiterou os pedidos. A parte 

reclamante busca entre pedidos outros, a condenação da parte reclamada 

a ressarcir o valor que afirma despendido com a eletrificação de 

propriedade rural, contudo a concessionária de energia elétrica pugna 

pela improcedência, nada alegando em preliminar ou prejudicial de mérito. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. A parte 

autora/reclamante ajuizou ação de conhecimento em que requer a 

condenação da parte adversa a pagar/ressarcir o valor indicado na 

exordial sob a afirmação de que custeou a eletrificação de sua 

propriedade rural, a qual seria de responsabilidade da concessionária de 

energia elétrica, contudo não se desincumbiu quanto ao seu ônus 

probatório do fato constitutivo do direito – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, 

II. A afirmada eletrificação da propriedade ocorreu em período regulado 

pelo Decreto n. 41.019/51, com previsão normativa de obras custeadas 

por ambos (concessionária e consumidor) - art.138 e art. 140 -, 

exclusivamente pela concessionária - art. 141 -, ou pelo consumidor - art. 

142 -, custeios os quais não eram defesos pelas Constituições Federais, 

inclusive pela CRFB/88, art. 21, XII, “b”, e art. 187, VII. As redações do 

Decreto n. 41.019/51, arts. 138, caput, e 140, caput, dadas pelos Decreto 

n. 83.269/79 e n. 98.335/89, que trata do custeio de ambos, são 

respectivamente expressas de que “O custeio das extensões do sistema 

elétrico necessárias ao atendimento de pedidos de ligação ou mudança de 

tensão de fornecimento é de responsabilidade do concessionário até 

limites por ele calculados, obedecendo às normas baixadas pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE” e “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”, assim como “A execução das extensões ou obras a 

que se refere o artigo 138 fica condicionada ao recebimento pelo 

concessionário, quando necessárias, de contribuição no valor 

correspondente à diferença entre o custo da extensão ou obra e o limite 

de investimento de responsabilidade do concessionário” e “O atendimento 

de novas ligações, acréscimos ou decréscimos de carga (art. 138) fica 

condicionado ao pagamento, quando for o caso, da participação financeira 

do consumidor”. A responsabilidade exclusiva da concessionária pelo 

custeio estava prevista no Decreto n. 41.019/51, art. 141, com redações 

dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, incidência essa que a 

parte reclamante, apesar da obrigação probatória do fato constitutivo do 

direito alegado – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II -, não demonstrou ter 

ocorrido, estando a obrigação exclusiva do consumidor no Decreto n. 

41.019/51, art. 142, com redações dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 

98.335/89, ente as quais a do custeio das obras realizadas a seu pedido e 

relativas a extensão de linha exclusiva ou de reserva, “incluídas na 

determinação do encargo de responsabilidade do consumidor as parcelas 

relativas ao segmento do sistema que atender a unidade de consumo, bem 

como as referentes à ampliação de capacidade ou reforma de 

subestações, alimentadores e linhas já existentes, quando necessárias ao 

atendimento do pedido” – Decreto n. 41.019/51, art. 142 , I e § 1º -, sendo 

aquela de linha/rede exclusiva a hipótese em que faticamente atende 

apenas a um consumidor, deixando de ser exclusiva somente à medida 

que outros consumidores a ela se conectarem. Ademais, a normatização 

do Decreto n. 41.019/51, art. 141, parágrafo único, e art. 138, § 3º, ambos 

com redação dada pelo Decreto n. 83.269/79, previa que quando se tratar 

de obra na tensão do fornecimento em sistema definido para eletrificação 

rural o custeio das obras relativas a acréscimos de segunda e/ou terceira 

fases em redes ou linhas existentes e a redes ou linhas, em tensão 

inferior a 34,5 kV, que se caracterizem como reforço das existentes ou 

acréscimo de novo circuito, utilizados ou não novas estruturas, seria o de 

responsabilidade do concessionário até limites por ele calculados, 

obedecendo às normas baixadas pelo Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica – DNAEE, sendo que na redação dada pelo Decreto n. 

98.335/89, as obras no sistema elétrico que não estejam vinculadas 

diretamente ao atendimento de novas cargas e as necessárias para 

atender aos níveis de continuidade e de qualidade de serviço fixados pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, bem como 

aquelas atribuíveis ao concessionário em conformidade com as 

disposições regulamentares vigentes, aplica-se igualmente aos casos em 

que a execução das obras seja feita concomitantemente com o 

atendimento de solicitações enquadradas no art. 138, ou seja, “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”. Ausente a comprovação efetiva de que a 

extensão/ampliação da rede elétrica deveria ter sido exclusivamente 

custeada pela concessionária reclamada, arcando indevidamente a parte 

reclamante com a parcela que seria da parte adversa. Pelo contrário, 

aparentemente a rede/linha de eletrificação rural objeto da ação seria 

exclusiva e feita para atender a parte reclamante, cuja previsão legal 

quando da alegada realização da obra era de custeio por si – Decreto n. 

41.019/51, art. 142, I e § 1º. O STJ já decidiu, in verbis: “FINANCIAMENTO 

DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE 

OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. 

ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 

DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A participação 

financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, 

por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia 

previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela 

concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos 

(art.138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o 

consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não 

tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter 

adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de 

responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja 

responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em 

consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia 

os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, 

relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na 

natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores 

cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, 

não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão 

contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado 

improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os 

valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela 

concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de 

extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à 

restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, 

ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para 

cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e 

concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso 

especial não provido”. (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013) A 

2a Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, nesse recurso 

repetitivo, que concessionária de energia elétrica estaria livre de restituir 

os valores pagos pelos consumidores em construção de extensão da 

rede de energia porque prevista a participação da sociedade no 

incremento das redes de fornecimento de luz nas áreas rurais. A exceção 

a isso ocorreria quando comprovado que os valores eram de 

responsabilidade da concessionária/permissionária, ou seja, as ressalvas 

resultariam dos casos em que o consumidor adiantou parcela que cabia à 

concessionária ou custeou obra cuja responsabilidade era exclusiva da 

concessionária, sendo ônus daquele a prova disso, porque não seria o 

caso de inversão do ônus da prova. O TJMT, especificamente pela 

Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, igualmente 

decidiu, in verbis: “RECLAMAÇÃO - RECURSO INOMINADO JULGADO 

PELA TURMA RECURSAL – PROGRAMA "LUZ NO CAMPO" - 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS - 

PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR - PREVISÃO LEGAL - ORIENTAÇÃO 

SEDIMENTADA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - 
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RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. A Corte Superior ao julgar o REsp 

1243646/PR, recurso representativo de controvérsia, assentou que em 

contratos firmados para o costeio de construção de rede elétrica regidos 

pelo Decreto nº. 41.019/57, não há direito à restituição dos valores 

despendidos, salvo se o consumidor tiver adiantado parcela de 

responsabilidade da concessionária ou ter custeado obra de 

responsabilidade exclusiva da concessionária. O contrato formalizado 

entre as partes se refere ao programa "Luz no Campo", no qual há 

previsão expressa de participação do consumidor na consecução dos 

serviços e não estabelece qualquer possibilidade de restituição dos 

valores despendidos”. (Rcl 115169/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no 

DJE 12/05/2017) A parte reclamante não conseguiu demonstrar que o 

caso dos autos se enquadra nas hipóteses em que o Decreto n. 41.019/51 

atribuía a responsabilidade à reclamada ou ambos, indicando a omissa 

participação da concessionária reclamada sobre esta, e a incorporação 

aos bens e instalações da concessionária quando concluídas, igualmente, 

foi regulamentada no Decreto n. 41.019/51, art. 143, com redações dadas 

pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, prevendo respectivamente que 

“As obras construídas com auxílio dos consumidores, nos termos dos 

artigos 140 e 142, devem ser incorporadas aos bens e instalações do 

concessionário quando concluídas, creditando-se a contas especiais as 

importâncias dos auxílios, conforme legislação em vigor” e “As obras 

construídas com a participação financeira dos consumidores (arts. 140 e 

142) serão incorporadas aos bens e instalações do concessionário 

quando concluídas, creditando-se a contas especiais as importâncias 

relativas às participações dos consumidores, conforme legislação em 

vigor”. Inexiste informação dessa incorporação ou crédito a contas 

especiais à época da conclusão da obra e a reclamada alega que a 

incorporação na linha/rede objeto da ação ainda não ocorreu. A Lei n. 

10.438/2002, que tratou também da universalização do uso de energia 

elétrica, é expressa que no “estabelecimento das metas de 

universalização do uso da energia elétrica, a Aneel fixará, para cada 

concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de 

energia elétrica” - art. 14 – e essa foi regulada parcialmente pelo Decreto 

n. 4.873/2003, que instituiou o “Programa Nacional de Universalização do 

Acesso e Uso da Energia Elétrica - 'LUZ PARA TODOS'”, destinado a 

propiciar o atendimento em energia elétrica à parcela da população do 

meio rural brasileiro que ainda não possuía acesso a esse serviço público. 

Posteriormente, diante do término do prazo original e prorrogações desse 

anterior por normatização diversa, o Decreto n. 7.520/2011 instituiu o 

Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia 

Elétrica - “LUZ PARA TODOS”, fazendo-o até o ano de 2018, o qual é 

destinado a propiciar o atendimento em energia elétrica à parcela da 

população do meio rural que não possui acesso a esse serviço público – 

art. 1º, com redação dada pelo Decreto n. 8.387/2014. A Lei n. 

10.848/2004, art. 15, foi expressa sobre a incorporação pelas 

concessionárias de serviços públicos de distribuição, a seus patrimônios, 

das redes particulares de energia elétrica que não dispuserem de ato 

autorizativo do poder concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, mesmo 

dispondo, desde que exista interesse das partes em que sejam 

transferidas, conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, sendo 

regulada pelo Decreto n. 5.163/2004, o qual dispôs no sentido de que 

partir de 1º de janeiro de 2006, as redes particulares que não 

dispusessem de ato autorizativo seriam incorporadas ao patrimônio das 

concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, 

conforme as respectivas áreas de concessão, mediante processo formal 

disciplinado pela ANEEL, observadas condições de comprovação pela 

concessionária do cumprimento do disposto no Decreto n. 5.163/2004, art. 

71, § 2o, e avaliação prévia das instalações, para o fim de fixação do 

valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser incorporada, cujas 

redes particulares instaladas exclusivamente em imóveis de seus 

proprietários não seriam objeto de incorporação, salvo, quando houver 

exprimido acordo entre as partes – art. 71 e §§. A ANEEL regulamentou os 

assuntos universalização, eletrificação e incorporação, entre normas 

outras, através da Resolução n. 223/2003, Resolução Normativa n. 

229/2006, Resolução Normativa n. 414/2010 e Resolução Normativa n. 

488/2012. A Resolução Normativa n. 229/2006 estabeleceu as condições 

gerais para a incorporação de redes particulares, conectadas aos 

sistemas elétricos de distribuição, ao Ativo Imobilizado em Serviço das 

concessionárias ou permissionárias do serviço público de distribuição de 

energia elétrica, e deu outras providências, sendo expressa que “A 

incorporação deverá ser efetivada de acordo com os procedimentos 

estabelecidos nesta Resolução e no Manual de Contabilidade do Serviço 

Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução n° 444 de 26 de 

outubro de 2001” - art. 1º, parágrafo único -, reiterando o disposto na Lei 

n. 10.848/2004 e Decreto n. 5.163/2004, de que “As redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma 

desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva 

concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva 

incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e 

manutenção de tais redes” - Resolução Normativa n. 229/2006, art. 3º, 

caput. A incorporação dessas redes particulares ocorre, excetuando-se 

os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os 

respectivos Plano e Programas anuais de incorporação, assim como da 

forma da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, que regulamenta, entre 

hipóteses outras, como calcular o valor do ressarcimento ao proprietário 

da rede particular, que não poderá ultrapassar o respectivo orçamento da 

obra à época de sua construção, atualizado ao valor presente por meio do 

IPCA e considerando a depreciação, ou, na impossibilidade de se obter 

esse valor, a concessionária ou permissionária deverá utilizar o custo de 

reposição reconhecido pela ANEEL nos processos de revisão tarifária e a 

sua respectiva depreciação. Ademais, regula as hipóteses que não serão 

objeto de incorporação, entre as quais as redes particulares, em qualquer 

tensão, localizadas integralmente em imóveis, as quais somente deverão 

ser incorporadas quando necessárias para a garantia do atendimento de 

novas ligações, além daquelas redes que a concessionária ou 

permissionária já tiver efetuado derivações para atendimento de outros 

consumidores - Resolução Normativa n. 229/2006, arts. 4º e §§. A parte 

reclamante se limitou em juntar o “projeto de eletrificação”, bem como em 

alegar que a obra fora nele realizada, contudo nada existe que demonstre 

o fato constitutivo de se enquadrar na hipótese legal de obrigatória 

incorporação imediata, ressarcimento e, diante disso, o cálculo na forma 

da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, §§. Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO –com base no art. 487, I do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique, bem como arquive com as baixas e anotações de estilo. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000085-76.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JOSE JOSAFATE DE 

CASTRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 
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DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada por JOSE 

JOSAFATE DE CASTRO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que requer, entre pedidos outros, a 

condenação da parte reclamada a pagar/ressarcir o valor/importe que 

afirma despendido com a eletrificação de propriedade rural – R$ 18.199,75 

(dezoito mil cento e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), 

atualizado e corrigido monetariamente. A parte adversa foi citada e a 

audiência de conciliação realizada sem acordo entre elas. As partes foram 

ouvidas em audiência de instrução e julgamento. A fornecedora, ora 

reclamada, apresentou contestação e alegou, no mérito, ser da parte 

reclamante a obrigação de providenciar, por sua conta e risco, a 

construção de ramal particular que interligue o ramal geral de distribuição 

de energia ao local a ser servido com essa, não ter ocorrido a 

incorporação da rede elétrica aos ativos da reclamada, quem somente 

assumiu a responsabilidade pela operação e manutenção, porque esta 

somente ocorreria após autorização de sua parte e o ressarcimento de 

acordo com a previsão de universalização cujo prazo seria até julho de 

2017, não sendo o procedimento automático, assim como não ter a parte 

reclamante comprovado os gastos que objetiva ressarcimento, a qual foi 

impugnada pela parte reclamante, quem reiterou os pedidos. A parte 

reclamante busca entre pedidos outros, a condenação da parte reclamada 

a ressarcir o valor que afirma despendido com a eletrificação de 

propriedade rural, contudo a concessionária de energia elétrica pugna 

pela improcedência, nada alegando em preliminar ou prejudicial de mérito. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. A parte 

autora/reclamante ajuizou ação de conhecimento em que requer a 

condenação da parte adversa a pagar/ressarcir o valor indicado na 

exordial sob a afirmação de que custeou a eletrificação de sua 

propriedade rural, a qual seria de responsabilidade da concessionária de 

energia elétrica, contudo não se desincumbiu quanto ao seu ônus 

probatório do fato constitutivo do direito – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, 

II. A afirmada eletrificação da propriedade ocorreu em período regulado 

pelo Decreto n. 41.019/51, com previsão normativa de obras custeadas 

por ambos (concessionária e consumidor) - art.138 e art. 140 -, 

exclusivamente pela concessionária - art. 141 -, ou pelo consumidor - art. 

142 -, custeios os quais não eram defesos pelas Constituições Federais, 

inclusive pela CRFB/88, art. 21, XII, “b”, e art. 187, VII. As redações do 

Decreto n. 41.019/51, arts. 138, caput, e 140, caput, dadas pelos Decreto 

n. 83.269/79 e n. 98.335/89, que trata do custeio de ambos, são 

respectivamente expressas de que “O custeio das extensões do sistema 

elétrico necessárias ao atendimento de pedidos de ligação ou mudança de 

tensão de fornecimento é de responsabilidade do concessionário até 

limites por ele calculados, obedecendo às normas baixadas pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE” e “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”, assim como “A execução das extensões ou obras a 

que se refere o artigo 138 fica condicionada ao recebimento pelo 

concessionário, quando necessárias, de contribuição no valor 

correspondente à diferença entre o custo da extensão ou obra e o limite 

de investimento de responsabilidade do concessionário” e “O atendimento 

de novas ligações, acréscimos ou decréscimos de carga (art. 138) fica 

condicionado ao pagamento, quando for o caso, da participação financeira 

do consumidor”. A responsabilidade exclusiva da concessionária pelo 

custeio estava prevista no Decreto n. 41.019/51, art. 141, com redações 

dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, incidência essa que a 

parte reclamante, apesar da obrigação probatória do fato constitutivo do 

direito alegado – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II -, não demonstrou ter 

ocorrido, estando a obrigação exclusiva do consumidor no Decreto n. 

41.019/51, art. 142, com redações dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 

98.335/89, ente as quais a do custeio das obras realizadas a seu pedido e 

relativas a extensão de linha exclusiva ou de reserva, “incluídas na 

determinação do encargo de responsabilidade do consumidor as parcelas 

relativas ao segmento do sistema que atender a unidade de consumo, bem 

como as referentes à ampliação de capacidade ou reforma de 

subestações, alimentadores e linhas já existentes, quando necessárias ao 

atendimento do pedido” – Decreto n. 41.019/51, art. 142 , I e § 1º -, sendo 

aquela de linha/rede exclusiva a hipótese em que faticamente atende 

apenas a um consumidor, deixando de ser exclusiva somente à medida 

que outros consumidores a ela se conectarem. Ademais, a normatização 

do Decreto n. 41.019/51, art. 141, parágrafo único, e art. 138, § 3º, ambos 

com redação dada pelo Decreto n. 83.269/79, previa que quando se tratar 

de obra na tensão do fornecimento em sistema definido para eletrificação 

rural o custeio das obras relativas a acréscimos de segunda e/ou terceira 

fases em redes ou linhas existentes e a redes ou linhas, em tensão 

inferior a 34,5 kV, que se caracterizem como reforço das existentes ou 

acréscimo de novo circuito, utilizados ou não novas estruturas, seria o de 

responsabilidade do concessionário até limites por ele calculados, 

obedecendo às normas baixadas pelo Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica – DNAEE, sendo que na redação dada pelo Decreto n. 

98.335/89, as obras no sistema elétrico que não estejam vinculadas 

diretamente ao atendimento de novas cargas e as necessárias para 

atender aos níveis de continuidade e de qualidade de serviço fixados pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, bem como 

aquelas atribuíveis ao concessionário em conformidade com as 

disposições regulamentares vigentes, aplica-se igualmente aos casos em 

que a execução das obras seja feita concomitantemente com o 

atendimento de solicitações enquadradas no art. 138, ou seja, “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”. Ausente a comprovação efetiva de que a 

extensão/ampliação da rede elétrica deveria ter sido exclusivamente 

custeada pela concessionária reclamada, arcando indevidamente a parte 

reclamante com a parcela que seria da parte adversa. Pelo contrário, 

aparentemente a rede/linha de eletrificação rural objeto da ação seria 

exclusiva e feita para atender a parte reclamante, cuja previsão legal 

quando da alegada realização da obra era de custeio por si – Decreto n. 

41.019/51, art. 142, I e § 1º. O STJ já decidiu, in verbis: “FINANCIAMENTO 

DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE 

OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. 

ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 

DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A participação 

financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, 

por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia 

previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela 

concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos 

(art.138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o 

consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não 

tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter 

adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de 

responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja 

responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em 

consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia 

os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, 

relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na 

natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores 

cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, 

não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão 

contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado 

improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os 

valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela 

concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de 

extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à 

restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, 

ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para 

cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e 

concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso 

especial não provido”. (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013) A 

2a Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, nesse recurso 

repetitivo, que concessionária de energia elétrica estaria livre de restituir 

os valores pagos pelos consumidores em construção de extensão da 

rede de energia porque prevista a participação da sociedade no 

incremento das redes de fornecimento de luz nas áreas rurais. A exceção 
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a isso ocorreria quando comprovado que os valores eram de 

responsabilidade da concessionária/permissionária, ou seja, as ressalvas 

resultariam dos casos em que o consumidor adiantou parcela que cabia à 

concessionária ou custeou obra cuja responsabilidade era exclusiva da 

concessionária, sendo ônus daquele a prova disso, porque não seria o 

caso de inversão do ônus da prova. O TJMT, especificamente pela 

Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, igualmente 

decidiu, in verbis: “RECLAMAÇÃO - RECURSO INOMINADO JULGADO 

PELA TURMA RECURSAL – PROGRAMA "LUZ NO CAMPO" - 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS - 

PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR - PREVISÃO LEGAL - ORIENTAÇÃO 

SEDIMENTADA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - 

RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. A Corte Superior ao julgar o REsp 

1243646/PR, recurso representativo de controvérsia, assentou que em 

contratos firmados para o costeio de construção de rede elétrica regidos 

pelo Decreto nº. 41.019/57, não há direito à restituição dos valores 

despendidos, salvo se o consumidor tiver adiantado parcela de 

responsabilidade da concessionária ou ter custeado obra de 

responsabilidade exclusiva da concessionária. O contrato formalizado 

entre as partes se refere ao programa "Luz no Campo", no qual há 

previsão expressa de participação do consumidor na consecução dos 

serviços e não estabelece qualquer possibilidade de restituição dos 

valores despendidos”. (Rcl 115169/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no 

DJE 12/05/2017) A parte reclamante não conseguiu demonstrar que o 

caso dos autos se enquadra nas hipóteses em que o Decreto n. 41.019/51 

atribuía a responsabilidade à reclamada ou ambos, indicando a omissa 

participação da concessionária reclamada sobre esta, e a incorporação 

aos bens e instalações da concessionária quando concluídas, igualmente, 

foi regulamentada no Decreto n. 41.019/51, art. 143, com redações dadas 

pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, prevendo respectivamente que 

“As obras construídas com auxílio dos consumidores, nos termos dos 

artigos 140 e 142, devem ser incorporadas aos bens e instalações do 

concessionário quando concluídas, creditando-se a contas especiais as 

importâncias dos auxílios, conforme legislação em vigor” e “As obras 

construídas com a participação financeira dos consumidores (arts. 140 e 

142) serão incorporadas aos bens e instalações do concessionário 

quando concluídas, creditando-se a contas especiais as importâncias 

relativas às participações dos consumidores, conforme legislação em 

vigor”. Inexiste informação dessa incorporação ou crédito a contas 

especiais à época da conclusão da obra e a reclamada alega que a 

incorporação na linha/rede objeto da ação ainda não ocorreu. A Lei n. 

10.438/2002, que tratou também da universalização do uso de energia 

elétrica, é expressa que no “estabelecimento das metas de 

universalização do uso da energia elétrica, a Aneel fixará, para cada 

concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de 

energia elétrica” - art. 14 – e essa foi regulada parcialmente pelo Decreto 

n. 4.873/2003, que instituiou o “Programa Nacional de Universalização do 

Acesso e Uso da Energia Elétrica - 'LUZ PARA TODOS'”, destinado a 

propiciar o atendimento em energia elétrica à parcela da população do 

meio rural brasileiro que ainda não possuía acesso a esse serviço público. 

Posteriormente, diante do término do prazo original e prorrogações desse 

anterior por normatização diversa, o Decreto n. 7.520/2011 instituiu o 

Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia 

Elétrica - “LUZ PARA TODOS”, fazendo-o até o ano de 2018, o qual é 

destinado a propiciar o atendimento em energia elétrica à parcela da 

população do meio rural que não possui acesso a esse serviço público – 

art. 1º, com redação dada pelo Decreto n. 8.387/2014. A Lei n. 

10.848/2004, art. 15, foi expressa sobre a incorporação pelas 

concessionárias de serviços públicos de distribuição, a seus patrimônios, 

das redes particulares de energia elétrica que não dispuserem de ato 

autorizativo do poder concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, mesmo 

dispondo, desde que exista interesse das partes em que sejam 

transferidas, conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, sendo 

regulada pelo Decreto n. 5.163/2004, o qual dispôs no sentido de que 

partir de 1º de janeiro de 2006, as redes particulares que não 

dispusessem de ato autorizativo seriam incorporadas ao patrimônio das 

concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, 

conforme as respectivas áreas de concessão, mediante processo formal 

disciplinado pela ANEEL, observadas condições de comprovação pela 

concessionária do cumprimento do disposto no Decreto n. 5.163/2004, art. 

71, § 2o, e avaliação prévia das instalações, para o fim de fixação do 

valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser incorporada, cujas 

redes particulares instaladas exclusivamente em imóveis de seus 

proprietários não seriam objeto de incorporação, salvo, quando houver 

exprimido acordo entre as partes – art. 71 e §§. A ANEEL regulamentou os 

assuntos universalização, eletrificação e incorporação, entre normas 

outras, através da Resolução n. 223/2003, Resolução Normativa n. 

229/2006, Resolução Normativa n. 414/2010 e Resolução Normativa n. 

488/2012. A Resolução Normativa n. 229/2006 estabeleceu as condições 

gerais para a incorporação de redes particulares, conectadas aos 

sistemas elétricos de distribuição, ao Ativo Imobilizado em Serviço das 

concessionárias ou permissionárias do serviço público de distribuição de 

energia elétrica, e deu outras providências, sendo expressa que “A 

incorporação deverá ser efetivada de acordo com os procedimentos 

estabelecidos nesta Resolução e no Manual de Contabilidade do Serviço 

Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução n° 444 de 26 de 

outubro de 2001” - art. 1º, parágrafo único -, reiterando o disposto na Lei 

n. 10.848/2004 e Decreto n. 5.163/2004, de que “As redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma 

desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva 

concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva 

incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e 

manutenção de tais redes” - Resolução Normativa n. 229/2006, art. 3º, 

caput. A incorporação dessas redes particulares ocorre, excetuando-se 

os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os 

respectivos Plano e Programas anuais de incorporação, assim como da 

forma da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, que regulamenta, entre 

hipóteses outras, como calcular o valor do ressarcimento ao proprietário 

da rede particular, que não poderá ultrapassar o respectivo orçamento da 

obra à época de sua construção, atualizado ao valor presente por meio do 

IPCA e considerando a depreciação, ou, na impossibilidade de se obter 

esse valor, a concessionária ou permissionária deverá utilizar o custo de 

reposição reconhecido pela ANEEL nos processos de revisão tarifária e a 

sua respectiva depreciação. Ademais, regula as hipóteses que não serão 

objeto de incorporação, entre as quais as redes particulares, em qualquer 

tensão, localizadas integralmente em imóveis, as quais somente deverão 

ser incorporadas quando necessárias para a garantia do atendimento de 

novas ligações, além daquelas redes que a concessionária ou 

permissionária já tiver efetuado derivações para atendimento de outros 

consumidores - Resolução Normativa n. 229/2006, arts. 4º e §§. A parte 

reclamante se limitou em juntar o “projeto de eletrificação”, bem como em 

alegar que a obra fora nele realizada, contudo nada existe que demonstre 

o fato constitutivo de se enquadrar na hipótese legal de obrigatória 

incorporação imediata, ressarcimento e, diante disso, o cálculo na forma 

da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, §§. Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO –com base no art. 487, I do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique, bem como arquive com as baixas e anotações de estilo. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-24.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DUTRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 4 de junho de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO 

ARAUJO - MT0003642S-A A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/09/2018 

Hora: 16h00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000179-24.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 21.754,52; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: SEBASTIAO DUTRA PEREIRA ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 184 Nr: 66-08.1989.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Elpídio de Morais Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Celia Lourenço Pinto, Cezar Pinto 

Junior, Wanderson Brito Pinto, Romário Ferreira Filho, Jania Mustasso 

Pinto, Alessandra Lourenço Pinto Ferreira, Jaqueline Rodrigues Santos, 

Alvaro Pinto Neto, Gabriela Zantedeschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Gonçalves - 

OAB:2.933-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:6105

 [...] 4. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com amparo no art. 904, inciso II c/c. art. 924, inciso II, 

ambos do CPC.Honorários sucumbenciais na forma aventada pelas 

partes.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.DECLARO esta sentença publicada com a entrega 

na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 67976 Nr: 1561-71.2018.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Inácio da Silva Junior, Liliane 

Piovezan da Silva, Wilson Inácio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 64103 Nr: 4635-70.2017.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Pinheiro Sobrinho Junior, Generson / 

Gernerson de Souza Cordeiro, Jefferson Leone dos Santos Lima, 

Deocleocio Luiz Silvestri, Luiz Rodrigues de Arruda, Adão Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:MT/10186/O, 

Silvio Ferreira Freitas - OAB:19920

 Uma vez apresentado Memorias Finais pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso, INTIMA-SE os denunciados, por intermédio de seus 

Advogados, via Dje, para, no prazo legal, apresentarem Memoriais finais 

escrito. Saliento que por estarmos a tratar de processo virtual o prazo 

será computado simultaneamente para as partes

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 60652 Nr: 2722-53.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose de Oliveira Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento DESIGNADA para o dia 18 DE JUNHO 

DE 2018, ÀS 15H50MIN,, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), 

manifestando sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do 

rol se compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, 

§2º, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17677 Nr: 1291-96.2008.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

OAB:MAT. 1.243.345

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu advogado constituído, via Dje, para que, no prazo de 10 (dez) dias 

informe se a Autarquia Executada já implantou o benefício em favor do 

autor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 54315 Nr: 2205-82.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assis José de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO ANASTACIO 

CHAVES - OAB:11226

 Intima-se o douto procurador do município de Arenápolis acerca da 
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Sentença de Improcedência prolatada no bojo dos presentes autos, a qual 

possui o seguinte dispositivo:

“Desta feita, presente a comprovação de reestruturação da carreira da 

servidora, não há mais que se falar em percepção das diferenças 

remuneratórias resultantes da conversão do cruzeiro real para URV 

ocorrida no mês de março de 1994.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em verba honorária no importe de 20% do valor 

atualizado da causa (CPC/2015, art. 85, § 2º), ônus, todavia, sob condição 

suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 

98, § 3º), uma vez que deferida assistência judiciária gratuita.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de estilo.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov.

nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 48888 Nr: 1269-91.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO ANASTACIO 

CHAVES - OAB:11226

 Intima-se o douto procurador do município de Arenápolis acerca da 

Sentença de Improcedência prolatada no bojo dos presentes autos, a qual 

possui o seguinte dispositivo:

“Desta feita, presente a comprovação de reestruturação da carreira da 

servidora, não há mais que se falar em percepção das diferenças 

remuneratórias resultantes da conversão do cruzeiro real para URV 

ocorrida no mês de março de 1994.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em verba honorária no importe de 20% do valor 

atualizado da causa (CPC/2015, art. 85, § 2º), ônus, todavia, sob condição 

suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 

98, § 3º), uma vez que deferida assistência judiciária gratuita.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de estilo.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov.

nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 48899 Nr: 1275-98.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE CEMIANA DO NASCIMENTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO ANASTACIO 

CHAVES - OAB:11226

 Intima-se o douto procurador do município de Arenápolis acerca da 

Sentença de Improcedência prolatada no bojo dos presentes autos, a qual 

possui o seguinte dispositivo:

“Desta feita, presente a comprovação de reestruturação da carreira da 

servidora, não há mais que se falar em percepção das diferenças 

remuneratórias resultantes da conversão do cruzeiro real para URV 

ocorrida no mês de março de 1994.

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em verba honorária no importe de 20% do valor 

atualizado da causa (CPC/2015, art. 85, § 2º), ônus, todavia, sob condição 

suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 

98, § 3º), uma vez que deferida assistência judiciária gratuita.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de estilo.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov.

nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

Marina Carlos França

Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 183 Nr: 65-23.1989.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Elpídio de Morais Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. R. Brito Pinto, Wander Rogério Brito Pinto, 

Regina Celia Lourenço Pinto, Álvaro Pinto, Cezar Pinto Junior, Alessandra 

Lourenço Pinto Ferreira, Wanderson Brito Pinto, Alvaro Pinto Neto, Romário 

Ferreira Filho, Jania Mustasso Pinto, Gabriela Zantedeschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Gonçalves - 

OAB:2.933-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Domicio Borba - 

OAB:5.208/MT, JONAS RACHID MURAD FILHO - OAB:6105

 Certifico para os devidos fins, que procedi a inclusão dos herdeiros dos 

executados, bem como a anotação quanto aos patronos da parte 

requerida, conforme acordo e documentos de fls. 410/421.

Ainda, impulsiono o feito a fim de intimar os Exequentes, via DJE, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, manifestar-se 

quanto à sentença prolatada de fl. 457 e 457 verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 184 Nr: 66-08.1989.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Elpídio de Morais Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Celia Lourenço Pinto, Cezar Pinto 

Junior, Wanderson Brito Pinto, Romário Ferreira Filho, Jania Mustasso 

Pinto, Alessandra Lourenço Pinto Ferreira, Jaqueline Rodrigues Santos, 

Alvaro Pinto Neto, Gabriela Zantedeschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Gonçalves - 

OAB:2.933-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:6105

 Impulsiono o feito a fim de intimar as partes, via DJE, por meio de seus 

procuradores legalmente constituídos, para, querendo, manifestarem-se 

quanto à sentença prolatada de fl. 418 e 418 verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 186 Nr: 68-75.1989.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Elpídio de Morais Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Brito Pinto, Wander Rogério Brito Pinto, 

Wanderson Brito Pinto, Regina Celia Lourenço Pinto, Cezar Pinto Junior, 

Alessandra Lourenço Pinto Ferreira, Alvaro Pinto Neto, Romário Ferreira 

Filho, Jania Mustasso Pinto, Gabriela Zantedeschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Gonçalves - 

OAB:2.933-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:6105
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 Certifico para os devidos fins, que procedi a inclusão dos herdeiros dos 

executados, bem como a anotação quanto aos patronos da parte 

requerida, conforme acordo e documentos de fls. 478/489.

Ainda, impulsiono o feito a fim de intimar os Exequentes, via DJE, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, manifestar-se 

quanto à sentença prolatada de fl. 547 e 547 verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 187 Nr: 69-60.1989.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Elpídio de Morais Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wander Rogério Brito Pinto, Álvaro Pinto, Cesar 

Brito Pinto, Regina Celia Lourenço Pinto, Cezar Pinto Junior, Alessandra 

Lourenço Pinto Ferreira, Wanderson Brito Pinto, Alvaro Pinto Neto, Romário 

Ferreira Filho, Jania Mustasso Pinto, Gabriela Zantedeschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Gonçalves - 

OAB:2.933-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:6105

 Certifico para os devidos fins, que procedi a inclusão dos herdeiros dos 

executados, bem como a anotação quanto aos patronos da parte 

requerida, conforme acordo e documentos de fls. 301/312.

Ainda, impulsiono o feito a fim de intimar os Exequentes, via DJE, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, manifestar-se 

quanto à sentença prolatada de fl. 329 e 329 verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46603 Nr: 37-44.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Antunes de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 Vistos.

I – Recebo o Recurso de Apelação interposto por petição pelo réu, porque 

presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, 

notadamente, a tempestividade (fl. 99).

II - INTIME-SE a defesa do acusado para que apresente as razões 

recursais, no prazo de 08 (oito) dias.

III - Após, DÊ-SE vista ao Ministério Público para, também em 08 (oito) dias, 

ofertar as contrarrazões.

IV - Derradeiramente, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, grafando na missiva as nossas 

sinceras homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52363 Nr: 794-04.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Santo Afonso 

-MT, Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suélio da Silva Garay

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 Vistos.

I - Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 25 (VINTE E 

CINCO) DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 14H50MIN.

II - INTIMEM-SE e/ou REQUISITE-SE o(s) réu(s), a(s) vítima(s) e a(s) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação.

Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes 

fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato (Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, INTIME-SE a parte 

interessada na inquirição para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o 

endereço completo e atualizado ou a substitua, desde já, assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos.

III - CIÊNCIA ao Ministério Público e a defesa técnica.

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-25.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIDE APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000289-25.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 16/08/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 04/06/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-10.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIDE APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000290-10.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 22/08/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 04/06/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-92.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000291-92.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 22/08/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 04/06/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-77.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:
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JULIANA SANTOS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000292-77.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 22/08/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 04/06/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-32.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL VICTOR DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000295-32.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 22/08/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 04/06/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-17.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON PEREIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000296-17.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 22/08/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 04/06/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-02.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON PEREIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000297-02.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 22/08/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 04/06/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-84.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DE OLIVEIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000298-84.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 22/08/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 04/06/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57252 Nr: 809-15.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por T. R. H., 

representado por sua genitora Dalva Rocha de Souza em desfavor de 

Célio Gomes Henrique.

A inicial foi recebida (ref. 3).

A parte autora não foi localizada para dar prosseguimento ao feito (ref. 

36).

O defensor pugnou pela extinção do feito, tendo em vista que o autor 

encontra-se em local incerto (ref. 43).

 Assim, considerando que a parte autora não foi localizada para intimação 

pessoal e encontra-se em local incerto (ref. 36), bem como que seu 

defensor se manifestou nos autos pugnando pela extinção do feito, tenho 

que se configurou o abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso 

III c/c artigo 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

 Assim sendo, em consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Não havendo manifestação das partes, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Reputo válidas as intimações feitas 

nos endereços declinados na inicial.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68564 Nr: 3005-84.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JdOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, GEORGIA PINTO DIAS LEITE - OAB:10298

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de Revisão de Alimentos movida por JUNIVAN DE 

OLIVEIRA MELO em desfavor de RAFAEL FERNANDES MELO.

O pedido liminar foi indeferido à ref. 29.

Designada audiência, a parte autora não compareceu na audiência 

designada, mesmo devidamente intimada.

 A parte requerida pugnou pela extinção do feito (ref. 64).

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido (ref. 69).

 É, em síntese, o relatório.

 Estabelece o art. 485, inc. VI do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando for reconhecida falta de interesse 

processual.

 No caso em apreço, considerando a ausência injustificada da parte 

requerente, não há possibilidade de continuidade da lide.
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 De mais a mais, o próprio Ministério Público foi favorável à extinção. Ante 

o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VI do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

 Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

 Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

 Diligências necessárias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55237 Nr: 1761-28.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos.

Ante o teor do ofício retro (fl. 263), no qual a SEJUDH informa a 

impossibilidade de escoltar o acusado para a realização da Sessão de 

Julgamento, ante a falta de combustível para o abastecimento da viatura, 

REDESIGNO a solenidade para o dia 23 de julho de 2018, às 13 horas.

Consigno, ainda, que a Sessão de julgamento se realizará nas 

dependências deste Fórum.

Intimem-se o acusado, o advogado dativo, os jurados e as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Diligências necessárias.

SIRVA-SE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55157 Nr: 1693-78.2014.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OPPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOVERCINO PERES DE PAULA, 

brasileiro(a), Telefone 81375976. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Oladicena Paula Peres da Silva, entra com ação de 

Divórcio Litigioso em face de Jovercino Peres de Paula, com base no art. 

226 ,§6° da Constituição Federal.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça 

de fl. 23-v, defiro o pedido da parte autora de fl. 19 e determino a citação 

do requerido pela via editalícia para, querendo, responder a presente ação 

no prazo legal.Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e retornem conclusos para deliberações.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 30 de maio de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 27204 Nr: 1631-53.2005.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIMAD-INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WITCEL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME, ARIPUANA IND COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FALCÃO RODRIGUES - 

OAB:616-A/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RENATO QUITANA - 

OAB:11545, EDSSON RENATO QUINTANA - OAB:11545/MT

 Vistos etc.

 Considerando que a parte requerida manifestou desinteresse na 

audiência de conciliação consoante se infere da petição de fls. 428/431, 

delibero pelo prosseguimento do feito.

 Não obstante tenha sido expedido mandado de busca e apreensão em 

cumprimento a determinação de fls. 416, verifico que constou endereço 

diverso do informado na petição de fls. 411.

 Assim, expeça-se novo mandado, atentando ao correto endereço a ser 

cumprido o ato.

 No mais, certifique-se acerca do integral cumprimento da determinação de 

fls. 425. Em sendo negativo, cumpra-se.

Junte-se o substabelecimento que se encontra na contracapa dos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 39964 Nr: 374-80.2011.811.0088

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos etc.

Ante o teor da petição de fls. 157/158, com fulcro no artigo 10, do Código 

de Processo Civil, intime-se a parte requerida, por seu advogado, para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60866 Nr: 1022-84.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVACI MAZITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando o processo, verifico que houve declaração de 

incompetência pelo Juízo da Vara do Trabalho.

 Entretanto, não há cópia da sentença instruindo o processo.

 Assim, converto o julgamento em diligência e determino que a parte autora 

junte cópia da sentença, em cinco dias.

 Após, conclusos.

 Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76575 Nr: 2507-51.2018.811.0088

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônica Pereira da Silva Basto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Araújo Basto
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZINETE PAGEL - 

OAB:23645/A

 Vistos etc.

Tratando-se de pedido de homologação de acordo, intimem-se os 

requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, acrescentarem 

suas assinaturas na petição inicial, sob pena de extinção.

Em igual prazo, intime-se o autor Elizeu Araújo Basto para juntar aos autos 

procuração de sua representante constituída, bem como comprovar sua 

hipossuficiência.

Após, sanadas as irregularidades, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62938 Nr: 2577-39.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCI COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o INSS a 

implantar o benefício da aposentadoria por idade à parte autora, no valor 

de um salário mínimo por mês, com DIB em 17/12/2015 (data do 

requerimento administrativo). A partir de 25/03/2015, em razão do 

julgamento pelo STF das ADIs 4357 e 4425 e modulação dos efeitos do 

acórdão que declarou, por arrastamento, a inconstitucionalidade do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, deverá ser adotado o índice IPCA-E, consoante 

entendimento firmado pelo STJ a partir do julgamento do REsp n.º 

1.270.439. Juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (índice 

oficial aplicado à caderneta de poupança) com incidência única, até o 

efetivo pagamento, uma vez que a inconstitucionalidade por arrastamento 

declarada nas mencionadas ADIs se referem apenas à atualização 

monetária, prevalecendo vigente a norma em relação aos juros 

moratórios.Deixo de condenar o INSS ao pagamento das custas 

processuais, tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que se 

aplica ao caso por força da Lei 9.289/96. Ainda, CONDENO o INSS ao 

pagamento dos honorários advocatícios, estes os quais arbitro em 10% 

sobre o valor das parcelas em atraso até a data da publicação da 

sentença (súmula nº 111 do STJ), considerando que se trata de causa 

repetitiva e de extrema simplicidade, consoante art. 85, § 2º, do CPC, e 

Súmula 178 do STJ.Sentença sujeita ao reexame necessário (EREsp 

934642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 30.06.2009) e súmula 490 do 

STJ.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 39956 Nr: 366-06.2011.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A E DOS S SIMÕES ME, ALICE ELMIRA DOS 

SANTOS SIMOES, MARCIO DOS SANTOS SIMOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, para que efetue o pagamento das custas 

judiciais, no prazo de 10 (dez) dias, para finalidade de distribuição da 

Carta Precatória para o cumprimento do Mandado de Citação no endereço 

indicado, no site (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72307 Nr: 5677-65.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia dos Santos da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes para a apresentação das alegações finais, no forma e no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 37330 Nr: 96-16.2010.811.0088

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSN, APDN, FCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, para querendo impugnar as contestações, no prazo 

legal, bem como para que especifique as provas que pretende produzir, 

justificando a necessidade, no prazo de 15(quinze) dias, arrolando 

eventuais testemunhas, sob pena de preclusão e julgamento do feito.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73043 Nr: 221-03.2018.811.0088

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSDC, SD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - 

OAB:23207/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para o pagamento da diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62922 Nr: 2563-55.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINO SALAZAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o INSS a 

implantar o benefício da aposentadoria por idade à parte autora, no valor 

de um salário mínimo por mês, com DIB em 23/04/2015 (data do 

requerimento administrativo). A partir de 25/03/2015, em razão do 

julgamento pelo STF das ADIs 4357 e 4425 e modulação dos efeitos do 

acórdão que declarou, por arrastamento, a inconstitucionalidade do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, deverá ser adotado o índice IPCA-E, consoante 

entendimento firmado pelo STJ a partir do julgamento do REsp n.º 

1.270.439. Juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (índice 

oficial aplicado à caderneta de poupança) com incidência única, até o 

efetivo pagamento, uma vez que a inconstitucionalidade por arrastamento 

declarada nas mencionadas ADIs se referem apenas à atualização 

monetária, prevalecendo vigente a norma em relação aos juros 

moratórios.Deixo de condenar o INSS ao pagamento das custas 

processuais, tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que se 

aplica ao caso por força da Lei 9.289/96. Ainda, CONDENO o INSS ao 

pagamento dos honorários advocatícios, estes os quais arbitro em 10% 

sobre o valor das parcelas em atraso até a data da publicação da 

sentença (súmula nº 111 do STJ), considerando que se trata de causa 

repetitiva e de extrema simplicidade, consoante art. 85, § 2º, do CPC, e 

Súmula 178 do STJ.Sentença sujeita ao reexame necessário (EREsp 

934642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 30.06.2009) e súmula 490 do 

STJ.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Diligências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50989 Nr: 1742-90.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ANTONIO PUERARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos ao setor de expedição, a fim de que seja a parte autora intimada 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52615 Nr: 1399-60.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR ARAUJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que o acusado não foi localizado para ser intimado da 

audiência de instrução, bem como o Ministério Público não logrou êxito em 

encontrar o seu atual endereço, com fulcro no art.367 do Código de 

Processo Penal, decreto a revelia do réu Claudemir Araújo dos Santos, 

devendo o processo ter o normal seguimento sem a sua presença.

No mais, considerando que todas as pessoas arroladas no processo já 

foram ouvidas, declaro encerrada a instrução e concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para as partes apresentarem as derradeiras alegações.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65454 Nr: 1372-02.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIO DA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 22.746/0

 Vistos etc.

Inicialmente, registro que o acusado, devidamente citado ofereceu 

resposta à acusação, impugnando, em defesa meritória, os fatos narrados 

pelo Ministério Público, por meio do seu defensor dativo, conforme ref.: 40.

Contudo, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar as alegações da defesa. Em 

outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária do 

acusado, na forma do artigo 397, do CPP, já que os autos não permitem a 

constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no referido 

dispositivo legal.

Outrossim, sob a ótica processual, em análise, mais uma vez sumária, 

observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 395, do CPP. 

Assim, razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que, ainda 

pendente instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a 

exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o 

prosseguimento do feito.

Isso posto, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 

23 de julho de 2018 às 14h00min.

Intimem-se: o acusado, o defensor dativo Dr. Edson Emilio da Rocha, 

OAB-MT 22.746/O (ref.: 35), o representante do Ministério Público, bem 

como as testemunhas da acusação e da defesa, que são comuns.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68375 Nr: 3272-20.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

De início, remeta-se este feito ao Cartório Distribuidor para redistribuição 

do mesmo como Procedimento de Competência do Tribunal do Júri.

Lado outro, registro que o acusado, devidamente citado ofereceu 

resposta à acusação, impugnando, em defesa meritória, os fatos narrados 

pelo Ministério Público, por meio do seu defensor dativo, conforme ref.: 29.

Contudo, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar as alegações da defesa. Em 

outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária do 

acusado, na forma do artigo 397, do CPP, já que os autos não permitem a 

constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no referido 

dispositivo legal.

Outrossim, sob a ótica processual, em análise, mais uma vez sumária, 

observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 395, do CPP. 

Assim, razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que, ainda 

pendente instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a 

exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o 

prosseguimento do feito.

Isso posto, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 

19 de julho de 2018 às 14h00min.

Intimem-se: o acusado, o defensor dativo Dr. Tiago José Lipsch – OAB/MT 

23.383 (ref.: 20), o representante do Ministério Público, bem como as 

testemunhas da acusação e da defesa, que, por ora são comuns.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19748 Nr: 1761-07.2005.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAÉRCIO FAEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVA NORMA GAUDÊNCIA, NASSER RAJAB, 

MARIA APARECIDA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5920-MT,  ELIAS TEIXEIRA BARBOSA FILHO - 

OAB:114.380/148.793, Juliana Moura Nogueira - OAB:7920/MT

 Vistos etc.

Ao arquivo provisório em razão do sobrestamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 16867 Nr: 809-28.2005.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAÉRCIO FAEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSER RAJAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS TEIXEIRA BARBOSA 

FILHO - OAB:114.380/148.793

 Códigos: 16811 e 16867
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Vistos etc.

Em decorrência da decisão interlocutória que sobrestou o andamento do 

processo de código nº 19748 em 05/02/2018 e, levando em consideração, 

que o presente feito esta apenso àquele, DETERMINO o sobrestamento do 

presente com o fim de se evitar anormalidades processuais na tramitação 

da Secretaria da Vara.

Ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 16811 Nr: 736-56.2005.811.0100

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAÉRCIO FAEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSER RAJAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS TEIXEIRA BARBOSA 

FILHO - OAB:114.380/148.793

 Códigos: 16811 e 16867

Vistos etc.

Em decorrência da decisão interlocutória que sobrestou o andamento do 

processo de código nº 19748 em 05/02/2018 e, levando em consideração, 

que o presente feito esta apenso àquele, DETERMINO o sobrestamento do 

presente com o fim de se evitar anormalidades processuais na tramitação 

da Secretaria da Vara.

Ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67847 Nr: 2921-47.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Certifico que ante a apresentação de alegações finais pelo representante 

do Ministério Público, nos termos da legislação vigente e provimento 

52/2007-CGJ, abro vista dos autos a defesa, para apresentação de 

memoriais finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68236 Nr: 3189-04.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBL, KdOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDCDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70993 Nr: 1366-58.2018.811.0100

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizado da Infância e da Juventude da 

Comarca de Brasnorte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO CESAR DOS SANTOS - 

OAB:7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que compareceu a secretaria o Procurador Municipal, 

Dr. Silvio Cesar dos Santos, o qual deu o Municipio por intimado da 

Decisão de Ref. 17, bem como retirou a referida decisão servindo como 

Alvará de Funcionamento, devidamente selada, conforme recibo anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64910 Nr: 1038-65.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR LUIZ DOS SANTOS ME, CEZAR LUIZ 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que recolha 

a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de acordo 

com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22413 Nr: 1417-25.2007.811.0110

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA JAMAL DA MATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE JAMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLANE MARQUES - 

OAB:30597/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4.275-MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Primeiramente, defiro a juntada do 

documento referido pelo requerido. Concedo o prazo de 20 dias para 

manifestação do requerido, a partir desta data. Expirado o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38988 Nr: 1121-51.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDA RETSIPINI PARI’OWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41484 Nr: 279-37.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34877 Nr: 489-93.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA P/ APRESENTAR CONTRARRAZÕES DE 

APELAÇÃO NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38328 Nr: 689-32.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIS BRUNO DE AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA P/ APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39422 Nr: 1330-20.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESBE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENOIT SCANDELARI 

BUSSMANN - OAB:24489

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS de declaração, em 

razão da ausência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material.Entretanto, RECEBO a emenda à inicial, visto que a parte requerida 

ainda não foi citada.Desta feita, presentes os pressupostos para a 

concessão, nos termos do art. 300 do CPC, RATIFICO A LIMINAR 

concedida às folhas 543/553 e, RECONSIDERANDO a decisão em relação 

aos DARs nº 999/02.243.392-59, 999.09.311.881-07, 999/09.369.640-67 e 

999/02.243.394-10, pelos documentos novos apresentados, CONCEDO 

LIMINAR para determinar também a suspensão da exigibilidade dos débitos 

de ICMS, lançados no “conta corrente” perante a Receita Estadual, 

inclusive os que estejam inscritos na Dívida Ativa do Estado, referentes 

aos DAR´s nº 999/02.243.392-59, 999.09.311.881-07, 999/09.369.640-67 

e 999/02.243.394-10.Mantenho inalteradas as demais determinações da 

decisão proferida às fls. 543/553.Anoto a necessidade de imediato 

cumprimento da decisão de fls. 543/553, bem como da presente decisão, a 

fim de sejam efetivadas as devidas suspensões, bem como a citação da 

parte requerida.Intimem-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38927 Nr: 1069-55.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA RO’OPADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41486 Nr: 280-22.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVERCINA SOARES GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38973 Nr: 1107-67.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIA PEPITSI TSIHORIRÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41627 Nr: 346-02.2018.811.0110

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RELINDE PEUBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO SIMISUTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O INVENTARIANTE P/ NO PRAZO DE 20 DIAS APRESENTAR AS 

PRIMEIRAS DECLARAÇÕES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26450 Nr: 174-07.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTEIR CARNEIRO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:OAB/MT 17.210-A

 Vistos.

Decisão->Determinação

Às fls. 272/275, a parte autora requereu o Cumprimento de Sentença, 

apresentando cálculos atualizados dos débitos de que é credora da parte 

executada, na quantia de R$ 255.923,53 (duzentos e cinquenta e cinco mil 

novecentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos). 

(fls.276/277).

Fora determinada a intimação da executada para pagar o débito ou 

apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (fl.278).

A executada apresentou impugnação às fls. 280/287, arguindo excesso 

na execução e requerendo a atribuição do efeito suspensivo.

 Destaca-se que a executada, quando da apresentação da impugnação, 

realizou o depósito judicial de R$ $ 156.460,37 (cento e cinquenta e seis 

mil quatrocentos e sessenta reais e trinta e sete centavos), por entender 
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que esta é a quantia devida nos autos (fl.288).

Em resposta à impugnação, o exequente veio aos autos às fls. 289/293, 

manifestando discordância com as alegações da executada. No entanto, a 

parte exequente pugna pela expedição de alvará para liberação dos 

valores incontroversos depositados judicialmente e requer o 

prosseguimento da execução com relação ao saldo remanescente.

Vieram me conclusos.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, anoto que não fora encontrada 

procuração ad judicia nem instrumento de contrato que faça referência 

aos honorários contratuais referidos. Desta feita, intime-se o causídico 

subscritor da petição de folhas 289/293, para regularizar a representação 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ademais, certifique a Secretaria quanto à devida enumeração do 

processo, visto que não consta nos autos a folha 12.

Efetivadas as medidas supracitadas, diante da divergência dos cálculos 

apresentados pelo exequente e executado, encaminhe-se à contadoria 

Judicial para apresentação de novos cálculos, tendo por base a sentença 

e Acordão do Egrégio Tribunal de Justiça.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação em 

05 (cinco) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37695 Nr: 237-22.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIS GONZAGA TSERETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37680 Nr: 222-53.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIS GONZAGA TSERETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23713 Nr: 1272-32.2008.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO SOARES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KEZIA ALVES DE 

PAULA BRAGA, para devolução dos autos nº 1272-32.2008.811.0110, 

Protocolo 23713, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40118 Nr: 1582-23.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO COUTO VILELA - 

OAB:39.971/GO

 Visto, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de processo criminal em que o Ministério Público ofereceu 

denúncia em face de LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA, pela prática, em tese, do 

delito previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do CP.

Após o recebimento da denúncia na data de 30.10.2017 (fls. 74/74-v), o 

denunciado apresentou resposta à acusação, consoante se vê às fls. 83.

E os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Dispõe o artigo 397 do CPP, que o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar:

 (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

 (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou,

 (IV) extinta a punibilidade do agente.

Analisando os autos, entendo inexistirem quaisquer das situações 

evidenciadas no artigo acima referido, dessa forma, necessária maior 

dilação probatória sobre os fatos.

Assim, não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a 

ensejar qualquer das situações previstas no art. 397, do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03 de julho de 2018, às 16h00min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIME-SE o réu, seu patrono, as testemunhas arroladas pela acusação, 

para comparecem à audiência supra designada e, em relação as 

testemunhas e vítima, advirta-as que o não comparecimento acarretará a 

condução coercitiva das faltantes.

 Atente-se a Secretaria que o acusado já possui advogado constituído (fl. 

83).

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ, 

vejamos:

 Súmula 273 do STJ: “Intimada a defesa da expedição da carta precatória, 

torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo 

deprecado”.

Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38990 Nr: 1123-21.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDA RETSIPINI PARI’OWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 39816 Nr: 1483-53.2017.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDS, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA P/ MANIFESTAR NOS AUTOS NO PRAZO DE 15 

DIAS E REQUERER O QUE ENTEDER DE DIREITO.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83326 Nr: 591-79.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORAIA PEREIRA LIMA, Mauricio da Silva 

Piassa, HEGAN HERMOGENES WALTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT/16355, Bruno Eduardo Hintz - OAB:MT15857, Gustavo Dias 

Cintra Mac Cracken - OAB:SP 314818

 Vistos.

1. Intime-se a defesa dos réus Hegan e Soraia, via DJE, para apresentar 

alegações finais, no prazo legal.

2. Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 81187 Nr: 334-88.2013.811.0101

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL ACHE GAYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE AGROPECUARIA ALVORADA 

LTDA, XISTO HUMBERTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES B. DE LIMA NETO - 

OAB:OAB/MT - 7.525, MAICON SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833, 

WAINER W. F. FORTES - OAB:OAB/MT 14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007/CGJMT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias acerca do confinante que até a presente data não 

foi citado, Sr. Renato Nogueira de Assis Gaya.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 50896 Nr: 271-05.2009.811.0101

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY ALVES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A, MÁRCIA MARIA DA SILVA - OAB:OAB-MT 8922-A, 

Raphael Neves Costa - OAB:225061/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394/SP, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora pessoalmente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito, sob pena de 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 53064 Nr: 1045-98.2010.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de cartas precatórias para cumprimento nas 

Comarcas de Campo Grande/MS e Paranaita/MT, conforme endereço de 

fls. 68 e 69 com a finalidade de Citação, devendo para tanto, encaminhar a 

esta secretaria os comprovantes de pagamentos a fim de que os mesmos 

sejam juntados à carta precatória para envio e distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 51403 Nr: 782-03.2009.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Nova Monte Verde/MT com a finalidade de Citação, devendo 

para tanto, encaminhar a esta secretaria os comprovantes de pagamentos 

a fim de que os mesmos sejam juntados à carta precatória para envio e 

distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 52844 Nr: 825-03.2010.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDERLAN DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:13171

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a defesa constituída do réu, em 

atenção ao art. 402, do CPP, para se manifestar, ou para apresentar 

alegações finais na forma de memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

403, §3º, CPP).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 52466 Nr: 447-47.2010.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA ZOBOLI XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora pessoalmente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito, sob pena de 

extinção do feito.

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 49423 Nr: 395-22.2008.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON FLÁVIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:19187/B

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILTON FLÁVIO DA SILVA, Filiação: 

Milton Flávio da Silva e Ivone Nascimento da Silva, data de nascimento: 

14/03/1981, brasileiro(a), natural de Uberlândia-MG, solteiro(a), soldador e 

chapa. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DE NILTON FLÁVIO DA SILVA, acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, do inteiro teor da sentença de 

fls. 229 à 232 dos presentes autos, abaixo transcrita. Bem como sua 

Intimação se deseja recorrer da sentença, constituindo advogado ou 

nomeação de defensor público

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em desfavor de NILTON FLÁVIO DA SILVA, como incurso no 

Art. 121, Parágrafo 2º, inciso II e IV, do Código Penal.

Despacho/Decisão: " DISPOSITIVO - Assim sendo, reconheceram os 

Senhores Jurados que o acusado infringiu a norma inscrita no art. 121,§§ 

1º e 2º, incisos II e IV, do Código Penal. Cabe ao Juiz togado proferir a 

sentença no tocante a dosimetria da pena. DOSIMETRIA DA PENA 

Verificada a violação ao preceito primário da norma supra mencionada, 

resta doravante determinar a extensão da responsabilidade, em vista do 

grau de reprovabilidade do ato. Passo, então, à dosimetria e 

individualização da pena, na forma do artigo 5º, inciso XLVI, da 

Constituição Federal e artigo 59 e 68 do Código Penal. CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS Quanto a culpabilidade, na época dos fatos, o acusado tinha 

plena consciência da ilicitude de seu agir, exigindo-se do mesmo conduta 

diversa. O réu é possuidor de maus antecedentes, conforme fls. 63/67, 

74/75. Não há também elementos nos autos que permitam aferir a 

personalidade do acusado, o seu perfil psicológico, o que inviabiliza 

ponderar em seu desfavor tal circunstância. Poucos elementos foram 

coletados acerca de sua conduta social. O motivo do crime foi objeto de 

apreciação pelo Conselho de Sentença, sendo que constitui em agravante 

específica, razão pela qual deixo de valorá-la, postergando sua análise 

para a segunda fase de dosimetria de pena, evitando-se o bis in idem. 

Quanto às circunstâncias, foram objeto de apreciação pelo Conselho de 

Sentença, que servirá para qualificar o delito de homicídio, razão pela qual 

não será valorado nesta fase, sob pena de incorrer em bis in idem. Quanto 

as consequências, são gravíssimas, eis que foi ceifada uma vida humana. 

Todavia, considerando-se que a morte é elementar da própria figura típica 

pela qual o acusado foi penalizado, deixo de computá-la para o incremento 

da pena. Com relação ao comportamento da vítima, nada a se valorar. 

PENA BASE Diante do norte estabelecido pelo artigo 59 do CP, 

considerando que apenas uma circunstância foi desfavorável 

(antecedentes), fixo a pena base em 13 (treze) anos de reclusão. 

AGRAVANTES E ATENUANTES Não existem circunstâncias atenuantes. 

Presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, II, ‘a’ do Código 

Penal (motivo fútil), razão pela qual agravo a pena em 02 (dois) anos e 02 

(dois) meses de reclusão, passando a dosá-la em 15 (quinze) anos e 02 

(dois) meses de reclusão. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE 

PENA Presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 121, § 1º 

do Código Penal (homicídio privilegiado), que é uma causa obrigatória de 

diminuição de pena, aplico o redutor de 1/3 (um terço) à pena acima 

cominada. Justifico a aplicação da redução na fração de 1/3 (máximo 

legal), em virtude da injusta provocação da vítima, reconhecida pelo 

Conselho de Sentença, ter sido desproporcional à reação do agente, 

porquanto poderia ter dado mais golpes na vítima, mas assim não o fez, 

sendo que conforme restou demonstrado nos autos, a vítima pedia para 

chamar a polícia e tentou se levantar. Ou seja, após o golpe, a vítima 

continuou viva, vindo a falecer posteriormente. Diante disso, aplicando-se 

a diminuição de 1/3 à pena acima fixada, tem-se a pena de 10 (dez) anos, 

01 (um) mês e 10 (dez) dias. Não estão presentes causas de aumento de 

pena. Fica o réu condenado a pena definitiva de 10 (dez) anos, 01 (um) 

mês e 10 (dez) dias de reclusão. Em consonância com o artigo 33, § 2º, 

“a” do CP c/c o § 3º do mesmo dispositivo de lei, fixo o regime inicial 

FECHADO para cumprimento de pena. Não viável no presente caso a 

substituição da pena nem sua suspensão, na forma dos artigos 44 e 77 do 

Código Penal, vez que a pena fixada é superior a quatro anos e o delito foi 

cometido com violência à pessoa. Concedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade, vez que permaneceu solto durante a instrução processual, não 

existindo qualquer motivo ponderoso à decretação de sua custódia 

preventiva. Em face do exposto e em vista das diretrizes legais e 

constitucionais que amparam o julgamento pelo Tribunal do Júri bem como 

a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENAM os Senhores 

Jurados o réu NILTON FLÁVIO DA SILVA, qualificado nos autos, às 

sanções previstas no art. 121, §§ 1º e 2º, incisos II e IV, do Código Penal, 

que, após a devida individualização por mim procedida, corresponde à 

pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser 

cumprido inicialmente em regime fechado. Deixo de fixar o valor mínimo do 

artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, em razão da ausência 

de elementos para defini-lo. DISPOSIÇÕES FINAIS Defiro ao réu os 

benefícios da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado da sentença: a) 

Expeça-se a carta de guia; b) façam-se às necessárias anotações e 

demais comunicações, nos termos da CNGC; c) liquidem-se as despesas 

processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal); d) Com relação 

aos objetos apreendidos às fl. 42, determino sua destruição. Declaro 

suspensos os direitos políticos do réu, nos termos do artigo 15, inciso III, 

da Constituição Federal. Cumpram-se as disposições do Código de 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça. (...) Dou esta por publicada no 

Plenário do Tribunal do Júri e as partes intimadas. Registre-se. Sala das 

Sessões do Tribunal do Júri da Comarca de Cláudia – MT, aos vinte e oito 

dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza Presidente do Tribunal do Júri

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 11 de setembro de 2017

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 25026 Nr: 728-98.2004.811.0105

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS 

DA GLEBA SÃO FRANCISCO-AGROFAN, APARECIDO CLAUDENIR 

CRIVELARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROVILIO MASCARELLO, MINERAÇÃO 

ARIPUANÃ S/A, COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE RONDÔNIA LTDA. 

- COPEGRO, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Marcelo Cardoso de 

Oliveira - OAB:3598, MARISA APARECIDA DIAS DA SILVA - 

OAB:1.812/RO, MAURO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2649, RAFAEL 

CUNHA RAFUL - OAB:4896, Rubens Devet Genero - OAB:3543/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21072/O, EDSON LUIZ MASSARO - OAB:20633/PR, 

ELVIS BITTENCOURT - OAB:19015, Felipe Pelegrini - OAB:16064, Ieda 

Maria de Almeida Grabner - OAB:11455-B/MT, James Leornardo 

Parente Ávila - OAB:5.367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/O, 

NELSON MAIA TIMO - OAB:5077/MT, Paulo Rogério de Oliveira - 

OAB:7074/O, Pedro Evangelista de Ávila - OAB:1823, RONALDO 

MONTEIRO FEGURI - OAB:8.328, Vanessa Pelegrini - OAB:10059

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007, impulsiono o 

feito à publicação de matéria a imprensa com a finalidade de intimar o Dr. 

Allan Lopes Dias Fernandes, para devolver os autos a esta secretaria no 

prazo de 24 horas sob pena de busca e apreensãao dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci
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 Cod. Proc.: 68400 Nr: 1116-15.2015.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSV, KVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos expostos, 

declino da competência para processar e julgar o presente feito, 

determinando a remessa destes autos ao Juízo da Infância e Juventude de 

Sinop/MT.Decorrido o prazo recursal, procedam-se às baixas necessárias 

e providencie-se a remessa dos autos ao Juízo competente.Intimem-se. 

Notifique-se o Ministério Público.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60196 Nr: 1471-64.2011.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo José Grassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Vistos;

DÊ-SE vistas dos autos à defesa e acusação, sucessivamente, para que 

se manifestem sobre o cálculo de pena de fls. 453.

Após, voltem-me os autos CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 69556 Nr: 1613-29.2015.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Fernandes Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274, JORGE LUIS ZANON - OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 Vistos etc.;

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO entre as partes em epígrafe.

 Em apertada síntese, as partes celebraram acordo, pleiteando neste ato a 

sua homologação.

Contudo, antes mesmo de o acordo ser homologado, a parte requerente 

peticionou nos autos informando o descumprimento do pacto, requerente 

imediata execução.

É o breve relatório.

DECIDO

Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário para socorrer os seus direitos.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza os seus devidos 

efeitos.

Condeno ambas as partes ao pagamento de custas processuais, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

DESCABE condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte autora 

para dê inicio à fase de cumprimento de sentença no prazo de (30) trinta 

dias.

No silêncio, ARQUIVE-SE.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75416 Nr: 2690-39.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDISMAR ADRIANO LADEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE LIMA SILVA, JOSE ANTONIO DE 

LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos etc.

 Especifiquem as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas que 

efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já constante 

dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, 

necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68186 Nr: 978-48.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelci Capitani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4.198/MT

 Vistos etc.

De proêmio, determino o desentranhamento da certidão de fls. 140 

(comparecimento de recuperando), uma vez que é documento estranho 

aos autos.

REMENTAM-SE os autos à Procuradoria Municipal para intimá-la da 

decisão de fls. 141, na forma do art. 183, ª 1º, do CPC.

Esgotado o prazo suprassinalado, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE vista ao 

Ministério Público, obedecendo-se ao comando do art. 17, § 4º, da Lei n. 

8.429/92.

Empós, volvem CONCLUSOS.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78739 Nr: 1609-21.2017.811.0105

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O, Inaíta Gomes Ribeiro Soares Carvalho 

Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação em que a parte requerente busca suprir judicialmente a 

falta de autorização de um dos seus genitores para viagem ao exterior.

Às fls. 92 a parte requerente informou que encontrou o indigitado genitor, 

obtendo a autorização deste para viajar ao exterior. Na mesma 

oportunidade, requereu a extinção da ação com fundamento na perda do 

objeto.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente.

É o relato do necessário.

DECIDO.

De proêmio, calha mencionar que na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, o 

juiz deve extinguir o processo quando verificar ausência de interesse 

processual.

Por meio deste procedimento a parte requerente tinha como escopo suprir 

a falta de autorização de um dos seus genitores para viajar ao exterior, 

todavia, tal finalidade foi alcançada via pela extrajudicial, razão por que 

houve a perda superveniente do interesse processual.

Por todo o exposto, diante da perda superveniente do interesse 

processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolver o mérito.

ISENTO de custas e honorários de sucumbência, conforme art. 141, § 2º, 

do ECA.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, 

procedendo-se com as baixas e anotações de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75281 Nr: 2613-30.2016.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA entre partes em epigrafe.

Embora devidamente citada, a parte requerida não apresentou defesa.

Às fls. 49 a parte requerente pugnou pela desistência da ação.

Às fls. 58 o Ministério Público exarou parecer pela extinção da ação sem 

julgamento de mérito.

Era o que cabia a relatar.

DECIDO.

A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando-se os autos verifica-se que o réu foi citado, contudo não 

apresentou sua peça defensiva, razão pela qual é prescindível o seu 

consentimento para fins de homologação da desistência.

Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pelo autor.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados no mínimo 

legal.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes 

autos com as cautelas e baixas de praxe.

P. R. I. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87000 Nr: 951-60.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDQ, EGGF, SCGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do 

art. 924, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO.Condeno a parte autora 

ao pagamento de custas, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.Descabe 

condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.Transitada em 

julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88231 Nr: 1789-03.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA AMARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora pretende a concessão de tutela de urgência antecipatória 

para o fim de determinar que o instituto requerido implante “in limine” o 

benefício de aposentadoria rural por idade.

Ab, initio, DEFIRO à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do novo Código de 

Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

Com a devida licença, os documentos que instruíram a inicial não são 

aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, 

mormente porque não comprovam que ela exerceu atividade rurícola, 

ainda que de forma descontínua, no período correspondente à carência do 

benefício, imediatamente anterior ao requerimento/data em que atingiu 55 

anos.

Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, o que será possível 

apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir se a 

autora tem ou não direito à declaração do benefício da aposentadoria por 

idade.

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR PRETENDIDA, uma vez 

que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da 

autora.

 Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no 

prazo legal.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86996 Nr: 948-08.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EGDQ, EGGF, SCGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Pelo exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do 

art. 924, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO.Condeno a parte autora 

ao pagamento de custas, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.Descabe 

condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.Transitada em 

julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 76500 Nr: 244-29.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C.C. ALIMENTOS entre as partes em epígrafe.

Considerando a incompatibilidade de ritos, o que impede a cumulação dos 

pedidos nos moldes requeridos pela parte autora, esse Juízo determinou à 

emenda à petição inicial.

Posteriormente a parte requerente pugnou pela desistência desta ação e 

juntou aos autos informação de que distribuiu outra para tratar do 

reconhecimento e dissolução de união estável (Cód. 88891).

Era o que cabia a relatar.

De proêmio, DEFIRO à parte autora as benesses da assistência judiciária 

gratuita.

A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando os autos verifica-se que o réu sequer foi citado para integrar 

o polo passivo, razão pela qual é prescindível o seu consentimento para 

fins de homologação da desistência.

Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pelo autor.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.

Descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência.

CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes 

autos com as cautelas e baixas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88771 Nr: 2151-05.2018.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCM, JVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO MORIMAN DE GOES 

JUNIOR - OAB:23449/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de alimentos entre as partes em epígrafe.

DEFIRO à parte autora as benesses da assistência judiciária gratuita.

Na forma do art. 292, inciso III, o valor da causa na ação de alimentos 

deverá corresponder a soma de doze prestações mensais pedida pelo 

autor.

Dessa forma, é necessário o reparo da inicial para que seja atendida a 

exigência legal mencionada alhures, sob pena de indeferimento da inicial.

Ademais, analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora 

não apresentou cópia da sentença que fixou os alimentos, documento 

indispensável para a propositura da ação.

Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para que: I - emende a inicial, no 

prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC); II - traga aos autos cópia da sentença que fixou 

os alimentos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89191 Nr: 2369-33.2018.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CSS, GSES, VP, GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público, obedecendo-se à orientação 

do art. 178, inciso II, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63031 Nr: 429-09.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SANTANA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

condenar JORGE SANTANA DA ROCHA, vulgo “Santana”, anteriormente 

qualificado, como incurso nas sanções do artigo 16, parágrafo único, 

inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.Ainda, com fulcro no art. 107, inciso IV, do 

Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação à 

contravenção penal do art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82188 Nr: 3491-18.2017.811.0105

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 

INCRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Fidelix, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:13752

 Vistos etc.

Trata-se de incidente processual por meio do qual o INSTITUTO NACIONAL 

DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA –INCRA requereu sua 

admissão como litisconsorte e o consequente declínio da competência e 

remessa dos autos para a Justiça Federal.

Às fls. 14/15 este Juízo assentiu com o requerimento do INCRA, razão por 

que declinou da competência para a Justiça Federal.

Posteriormente, nos autos principais (Cód. 64001) o Juízo Federal concluiu 

que não há interesse da União no objeto da lide trazida à baila, motivando 

a remessa dos autos novamente à Justiça Estadual.

É o relato do necessário.

DECIDO.

De proêmio, calha mencionar que na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, o 

juiz deve extinguir o processo quando verificar ausência de interesse 

processual.

Por meio deste incidente o INCRA objetivava integrar à lide, todavia, nos 

autos principais o Douto Magistrado Federal decidiu acertadamente ao 

declinar da competência para Justiça Estadual, eis que não há interesse 

da União no objeto do pedido desta ação, sendo injustificada a atuação da 

Autarquia no caso em testilha.

Destarte, uma vez que nos autos principais fora decidido que inexiste 

interesse da União apto a ensejar a atuação do INCRA, urge a declaração 
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de extinção do presente incidente, haja vista a perda superveniente do 

interesse processual.

Por todo o exposto, diante da perda superveniente do interesse 

processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente incidente.

ISENTO de custas e honorários de sucumbência.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, 

procedendo-se com as baixas e anotações de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64001 Nr: 1403-46.2013.811.0105

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Colniza - Colonização Comércio e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Fidelix, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo da Costa e 

Silva - OAB:13.752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Tendo em vista a atualização do nome do advogado no Sistema Apolo, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerente para que indique quem 

são os ocupantes atuais dos lotes em cuja posse pretende ser 

reintegrada, de modo a atualizar o polo passivo da ação, conforme 

determinado às fls. 642-644.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71720 Nr: 617-94.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, em que figuram como partes as 

em epígrafe.

Às fls. 70, a parte exequente deu quitação à dívida.

Instado a opinar, o ‘parquet’ apenas manifestou ciência 86.

Era o que cumpria relatar.

DECIDO.

Com o pagamento do débito pela parte executada, impõe-se a extinção da 

presente ação em face da quitação da dívida.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme a 

prova colacionada aos autos.

 Em face do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores porventura constritos, baixa nos cadastros de inadimplentes e o 

recolhimento de eventual mandado de prisão civil expedido.

 CONDENO a parte executada ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos os quais restam 

fixados no patamar mínimo.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, EXPEÇA-SE certidão de 

honorários em favor do advogado dativo e ARQUIVEM-SE os autos, com 

as devidas baixas na distribuição e anotações de praxe.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40370 Nr: 1812-27.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilúcia Valentim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT, Iara Maria Balls - OAB:6465/MT

 POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o 

processo COM resolução do mérito.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 

sucumbência, os quais fixo no mínimo legal.Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas devidas.P. R. I. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37428 Nr: 1252-22.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Movimento Comunitário Rádio 

Trans América FM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Pinheiro Cavalcanti - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) POLIANA 

POLTRONIERI, para devolução dos autos nº 1252-22.2009.811.0105, 

Protocolo 37428, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63447 Nr: 853-51.2013.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAS, CAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

apresente impugnação à contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art.350 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64002 Nr: 1404-31.2013.811.0105

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Colniza - Colonização Comércio e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Fidelix, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo da Costa e 

Silva - OAB:13.752/MT, Joe Ortiz Arantes - OAB:1166-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Tendo em vista a atualização do nome do advogado no Sistema Apolo, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerente para que indique quem 

são os ocupantes atuais dos lotes em cuja posse pretende ser 

reintegrada, de modo a atualizar o polo passivo da ação, conforme 

determinado à fl. 158.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86156 Nr: 420-71.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON GASTON LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 52/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa 

de seu advogado via DJE, para interpor contrarrazões ao recurso de 

apelação de ref. 108.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61490 Nr: 1229-89.2012.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZOLDE COMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:84206/SP/5835MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes para a referida 

audiência, atentando-se ao artigo 455 do CPC. OBS.: como há indicação 

de depoimento pessoal da requerida, deverá ser intimada pessoalmente. 

Intimar. CumprirCotriguaçu/MT, 23 de maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68583 Nr: 592-02.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI NONATO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.384/O, WELITON DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:20883/O

 Vistos...

 Concorda-se com a substituição das cautelares, bem como se autoriza a 

mudança de cidade.

 Assim, substituídas ficam as cautelares relacionadas ao comparecimento 

pessoal e também a de proibição de se ausentar da comarca, vigorando, 

em seus lugares, a:

i. OBRIGAÇÃO de informar, por petição e TRIMESTRALMENTE, onde está 

morando (com juntada de documento) e sua ocupação.

DESIGNA-SE audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

18/07/2018, às 16h15min, ocasião em que será realizado o depoimento da 

testemunha SARGENTO COELHO.

 Por fim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a testemunha SARGENTO COELHO, réu e a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE 

RESIDENTE EM OUTRA CIDADE);

Ciência ao Ministério Público.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.

Cotriguaçu/MT, 30/05/18.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34879 Nr: 1298-92.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILAR JOSÉ LUNARDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela morte do 

acusado, quanto a ADILAR JOSÉ LUNARDELLI, o que se faz, dentre 

outros, com fundamento no art. 107, I, do Código Penal. Sem custas e 

condenação em despesas.Assim, à SECRETARIA para:1.Intimar a 

Defesa;2.Dar ciência ao Ministério Público;3.Transitada em julgado, o que 

deve ser certificado, arquivar com as baixas e anotações 

necessárias.Cotriguaçu/MT, 30 de maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61707 Nr: 98-45.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR, ROSANGELA GONÇALVES DE 

LIMA, ROSINEIDE GONÇALVES DE LIMA, ERZELI SIMÕES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9.659-B/MT, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, imprescindível a designação de audiência para proposta 

e eventual aceitação da suspensão condicional do processo.Por isso, à 

SECRETARIA para:1.Intimar pessoalmente a acusada ROSÂNGELA à 

audiência para aceitação da proposta de suspensão condicional do 

processo, designada para o dia 19/07/2018, às 11h30min, devendo ser 

informado sobre a necessidade de presença de advogado;2.INTIMAR os 

advogados Florentino Aparecido Martins e Sara Tonezer, havendo 

atuação de ambos;3.EXPEDIR PRECATÓRIA para citação de ROSINEIDE 

(Sítio São Gabriel, Gleba Bonjaguar, S/N, Marcelândia/MT), conforme 

Infojud feito;4.CITAR a acusada ERZELI por Edital, já que não encontrada e 

inexistente endereço no Infojud;5.DECORRIDO O PRAZO do Edital: a.Sem 

resposta: ao Ministério Público (art. 366 do CPP) e, após, conclusos;b.Com 

resposta: conclusos. Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, servindo a 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA.Cotriguaçu, 30 de maio de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61992 Nr: 388-60.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO VITURINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9659-B

 Vistos...

 DESIGNA-SE audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

18/07/2018, às 15h15min, ocasião em que serão realizados os 

depoimentos das testemunhas (em sentido amplo), vítima e também o 

interrogatório do réu (se comparecer).

 Por fim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as testemunhas, vítima, réu e a Defesa (pessoalmente, se 

defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE RESIDENTE EM OUTRA 

CIDADE);

Ciência ao Ministério Público.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.

Cotriguaçu/MT, 30/05/18.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80453 Nr: 1316-35.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J K PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HELIO SANTOS RENNER - 

OAB:81679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que junte aos autos 

a guia de pagamento da diligência do sr. Oficial de justiça a fim de que a 
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central de mandados possa vincular o pagamento efetivado ao respectivo 

oficial de justiça, informamos que caso não seja anexada a mencionada 

guia, ficará prejudicado o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64438 Nr: 1116-67.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIM XIMOLER - Vulgo "Polaco"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

Considerando o teor da Portaria nº. 725/2018-DGTJ/PRES, que suspendeu 

o expediente no dia 28 de maio de 2018 (segunda-feira), no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não há nada que ser feito se 

não o cancelamento da audiência e a redesignação em data futura.

Assim, CANCELA-SE a audiência marcada para o dia 28.05.2018, às 

15h45min.

Ato contínuo, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 25.07.2018, às 

15h45min, na sala de audiências da Vara Única desta Comarca.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR conforme determinações de ref. 23 e 43.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 30 de maio de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74902 Nr: 2093-54.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSF, JEBDS, NS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - OAB:OAB/MT 

9659-B, GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO - OAB:23573/O, 

MATEUS GONÇALVES DA SILVA - OAB:OAB/MT 21.384/O

 Vistos...

Considerando o teor da Portaria nº. 725/2018-DGTJ/PRES, que suspendeu 

o expediente no dia 28 de maio de 2018 (segunda-feira), no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não há nada que ser feito se 

não o cancelamento da audiência e a redesignação em data futura.

Assim, CANCELA-SE a audiência marcada para o dia 28.05.2018, às 

14h15min.

Ato contínuo, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 25.07.2018, às 

14h15min, na sala de audiências da Vara Única desta Comarca.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR conforme determinações de ref. 123 e 164.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 30 de maio de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80035 Nr: 934-31.2018.811.0038

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NCDBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - OAB:19474/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando o teor da Portaria nº. 725/2018-DGTJ/PRES, que suspendeu 

o expediente no dia 28 de maio de 2018 (segunda-feira), no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não há nada que ser feito se 

não o cancelamento da audiência e a redesignação em data futura.

Assim, CANCELA-SE a audiência marcada para o dia 28.05.2018, às 

09h40min.

Ato contínuo, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 25.07.2018, às 

09h40min, na sala de audiências da Vara Única desta Comarca.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, bem como para 

comparecer à audiência de conciliação redesignada;

a. OBS.: a intimação se dará por meio de Precatória, havendo endereço 

indicado na Inicial;

2. INTIMAR a parte-requerida, para que compareça à audiência 

redesignada ACOMPANHADA de advogado, bem como de que, após a 

audiência (comparecendo ou não), terá o prazo de 15 dias para contestar, 

sendo a ela conferida a possibilidade de, não tendo condições, ser 

nomeado um Defensor;

3. CIENTIFICAR o Ministério Público, inclusive para comparecer à audiência 

de conciliação redesiganada.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 30 de maio de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76424 Nr: 3125-94.2017.811.0099

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON ORBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando o teor da Portaria nº. 725/2018-DGTJ/PRES, que suspendeu 

o expediente no dia 28 de maio de 2018 (segunda-feira), no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não há nada que ser feito se 

não o cancelamento da audiência e a redesignação em data futura.

Assim, CANCELA-SE a audiência marcada para o dia 28.05.2018, às 

09h00min.

Ato contínuo, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 25.07.2018, às 

09h00min, na sala de audiências da Vara Única desta Comarca.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o querelante e o querelado;

2. Após, conclusos para audiência.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 30 de maio de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64339 Nr: 1040-43.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE CORREIA TABORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CONCEIÇAO SOUZA - 

OAB:12214/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra sentença que julgou 

procedente o pedido e determinou que o pagamento (aposentadoria por 

invalidez) se desse a partir da cessação do auxílio-doença.

 Pleiteia a requerente/embargante a declaração de decisão visando a 

sanar alegada omissão existente, já que haveria relação de trabalho em 

momento posterior à cessação do auxílio-doença, o que impediria o 

recebimento de forma cumulada
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Indicou-se o art. 46 da Lei 8.213/91 como violado.

 Em manifestação, a embargada requer o desprovimento dos embargos.

 Os embargos de declaração, neste caso, são possíveis, de forma que 

devem ser analisados.

 A argumentação da embargante esbarra na desnecessidade de se 

apontar o cumprimento de norma com conteúdo cogente. Se o INSS reputa 

correta a interpretação de norma para gerar efeito específico (no caso, 

não pagar valores que significariam duplicidades), basta que o faça, 

como, inclusive, aponta-se na decisão trazida pela embargante.

 Não é possível, nesta sede (embargos), inserir excerto sobre algum ponto 

de desnecessária previsão, bastando, como dito, quando do momento, 

afastar a verba (prestação mensal) de indevido pagamento.

 Não se deve, neste momento, tecer comentários sobre o conteúdo dos 

documentos trazidos pelo INSS, tampouco acerca da fundamentação da 

embargada, ou seja, se o pagamento verificado nas competências 

06/2015 e 07/2015 se referem a valores devidos por atividade anterior ou 

não, pois a análise da matéria fática posta em apreciação já foi feita no 

momento da sentença.

 Por isso, não havendo o que se alterar na conclusão lançada, 

REJEITA-SE o pleito constante dos Embargos de Declaração.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a embargante e embargada, sendo conferido o prazo para 

apresentar recurso que entender cabível;

2. Após, sem recurso, ENCAMINHAR o processo ao TJMT, para julgamento 

“remessa necessária”. Com recurso, adotar o pertinente para a 

tramitação.

 Cotriguaçu/MT, 31 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68178 Nr: 330-52.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO SABINO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Com a desistência da oitiva do PM Coelho, resta o interrogatório, o qual 

não foi feito no deprecado, pois o acusado havia sido solto.

 Assim, DESIGNA-SE audiência para o interrogatório para o dia 

18/07/2018, às 17h30min.

 À SECRETARIA:

1.Intimar Defesa e acusado;

2.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 25665 Nr: 104-04.2003.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MERIB DE CASTRO, CELSO MERIB DE 

CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DE PAULA - 

OAB:16287/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 Ante o exposto, DESIGNA-SE sessão para julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri para o dia 03 de agosto de 2018, às 08h00min.IV 

PROVIDÊNCIAS – À SECRETARIAPor fim, a SECRETARIA 

para:1.INICIALMENTE, intimar a Defesa desta decisão;2.INTIMAR as 

testemunhas arroladas na fase do art. 422 do CPP, atentando-se aos 

endereços indicados pelas partes (rol nas fls. 657, 658/658v e alguns 

novos endereços nas fls. 720/721, 724/725 e 826), além de documento 

juntado quanto a Leonel, bem como deve ser verificado o conjunto de 

respostas à última tentativa de intimação (sendo desnecessário repetir 

mandado/precatória se houver informação de não-encontro);3.INTIMAR os 

acusados e a Defesa;4.ESTANDO PRESO o acusado, OFICIAR à Direção 

do Presídio respectivo e requisitar a condução do preso ao Fórum de 

Cotriguaçu na data e horário especificados;5.INTIMAR os 

jurados;6.INTIMAR o Ministério Público;7.EXTRAIR cópias desta decisão e 

da Pronúncia, as quais deverão ser entregues aos Jurados (art. 472, p. 

único, do CPP).8.INTIMAR os jurados;Intimar.Cumprir, expedindo-se o 

necessário para a preparação da Sessão Plenária.Cotriguaçu/MT, 1º de 

junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62000 Nr: 396-37.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FAGUNDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR QUEIROZ FILHO - 

OAB:OAB/MT 13.748, FABIANE ANGELITA VICARI QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.317

 Resta apenas a oitiva da testemunha Odair. Há notícia de seu falecimento 

(fl. 176).

 Assim:

1.MANTER Contato com o Cartório (Juína), solicitando cópia da Certidão de 

Óbito, juntando-a;

2.Não sendo confirmada a morte, ao Ministério Público e à Defesa para 

manifestações;

3. Se as partes desistirem da testemunha e nada mais requererem, vistas 

para alegações finais;

4.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31814 Nr: 1302-03.2008.811.0099

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ANTONIO MOREIRA DA SILVA, HÉLIO 

ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO, Z2M INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pena em abstrato, quanto aos acusados HÉLIO ANTÔNIO MOREIRA DA 

SILVA, HÉLIO ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA FILHO e Z2M Indústria e 

Comércio de Madeiras Ltda, o que se faz, dentre outros, com fundamento 

nos arts. 107, IV e 109, todos do Código Penal (APENAS QUANTO AO 

ART. 46, p. único, DA LEI 9.605/98).No tocante à expedição de precatória 

para interrogatório dos acusados, concorda-se com a possibilidade, 

inclusive por ser tal ato o momento de exposição pessoal de sua versão 

sobre o denunciado. Por isso, à SECRETARIA:1.INTIMAR Defesa e 

Ministério Público desta decisão;2.RETIRAR o nome da Pessoa Jurídica da 

capa deste processo ("polo passivo");3.EXPEDIR Precatórias para os 

interrogatórios dos acusados (fl. 250 os endereços);4.Após interrogatório, 

vistas às partes para alegações finais/requerimento;5.Após, conclusos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63894 Nr: 705-24.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON GARCETE DE SOUZA, WESLEI 

OTONI PEREIRA, CLEDIMAR MIRANDA GARLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEFERSON GARCETE DE SOUZA, Cpf: 

04818751154, Rg: 2447005-8, Filiação: Valeria Garcete e Jose Nunes de 

Souza, data de nascimento: 13/03/1993, brasileiro(a), natural de 

Bonito-MS, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 8452 6980. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 
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interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incursos nas sanções do art. 33, caput, e do art. 35, 

ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal 

(concurso material), com as implicações e gravames da Lei Federal nº. 

8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos)

Despacho: Vistos...Feita procura no Infojud, não se encontrou endereço 

específico o suficiente quanto a Jeferson (o resultado deu em Juara, mas 

com endereço vago). Por este motivo, passa-se à fase da citação por 

edital. Apenas para explicitar e resolver questão processual, qual seja, o 

local de publicação do edital, entende-se que a afixação de edital no “átrio 

do fórum” e “publicação na imprensa escrita, onde houver” (art. 365, p. 

único, do CPP) não garante a devida publicidade ao ato. Assim, além de 

afixação no “átrio”, também se dará a publicação via DJe.No tocante aos 

outros dois acusados, como não houve apresentação da defesa, 

nomeia-se como defensor dativo de CLEDIMAR MIRANDA GARLET e 

WESLEI OTONI PEREIRA o advogado CLEBER LEAL JARDIM (OAB/MT 

24.3074-O), cuja verba honorária será fixada ao final do processo.Por 

isso, à SECRETARIA para:1.CITAR, por Edital, o acusado JEFERSON para 

apresentar defesa prévia, pelo prazo de quinze dias (art. 361 do CPP), 

observando-se o art. 365 do CPP, frisando-se que o acusado poderá 

argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir 

e arrolar testemunhas; OBS.: o Edital também deverá ser divulgado no 

DJe.2.NÃO APRESENTANDO resposta (inclusive após notificação por 

Edital) ou afirmando que não constituirá defensor, proceder à nomeação 

de Defensor (a partir de lista constante da Secretaria, obedecendo, como 

sempre, à alternância); 3.QUANTO a Weslei e Cledimar, INTIMAR o 

defensor nomeado (por telefone, se residente em outra Comarca), sobre o 

teor da nomeação, bem como para que apresente defesa prévia, além de 

seguir no processo. 4.RECUSANDO a nomeação ou decorrendo o prazo 

sem resposta, deve a SECRETARIA nomear outro advogado, valendo-se 

da lista ali existente, obedecendo, como sempre, à alternância. 5.Após, 

conclusos. Cotriguaçu, 17 de janeiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIEL OLIVEIRA 

SANTOS, digitei.

Cotriguaçu, 04 de maio de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 75873 Nr: 2728-35.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61490 Nr: 1229-89.2012.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZOLDE COMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:84206/SP/5835MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que efetue o 

pagamento do valor referente ao pagamento da diligência do sr. Oficial de 

Justiça, a fim de que esta secretaria possa proceder a intimação pessoal 

do requerido para audiência designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62675 Nr: 1032-03.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEDITE NUNES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUBE BENEDITA PEREIRA 

MACEDO - OAB:13941, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - 

OAB:14.415, ROSEMEIRE AMARAL DE LIMA GARCIA - 

OAB:17578-O/MT

 Vistos...[...] . III DISPOSITIVOPor todo o exposto, conclui-se 

por:i.PRONUNCIAR, com fundamento no art. 413 do CPP, NEDITE NUNES 

SIQUEIRA, como incursa na conduta prevista no art. art. art. 121, §2º, IV, 

do Código Penal, a fim de que haja julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri 

desta Comarca;IV DISPOSIÇÕES FINAISPor fim, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR pessoalmente a acusadoa;2.INTIMAR a Defesa 

(pessoalmente, se Defensor nomeado);3.CIÊNCIA ao Ministério 

Público;4.TRANSITADA em julgado/PRECLUSA, o que deve ser 

certificado:a.VISTAS ao Ministério Público, por 5 dias, para os fins do art. 

422 do CPP;b.Após, VISTAS à Defesa para a mesma finalidade;c.Após, 

conclusos.Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.Publicar. 

Intimar. Cumprir, COM URGÊNCIA, fazendo as comunicações e as baixas 

necessárias.Cotriguaçu/MT, 02 de junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30996 Nr: 545-09.2008.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR DE CASTRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento.

 Impugnação apresentada pela parte-autora, rebatendo argumentos 

lançados.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar.

Portanto, a aludida preliminar não impede a continuidade do processo.

Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte-autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade).

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 19/07/2018, às 17h30min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. VIRTUALIZAR o presente processo (com as baixas e anotações 

necessárias), considerando a celeridade obtida com isso (intimações), 

devendo as partes se manifestar sobre o interesse nos documentos 

juntados;

2. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 
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deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Cotriguaçu/MT, 04 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32966 Nr: 1161-47.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER VALERIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.VIRTUALIZAR o presente processo 

(com as baixas e anotações necessárias), considerando a celeridade 

obtida com isso (intimações), devendo as partes se manifestar sobre o 

interesse nos documentos juntados;2.Intimar as partes, devendo se 

atentar ao art. 455 do CPC, bem como deve ser considerada a intimação 

para fins de depoimento pessoal da parte-autora;3.A INTIMAÇÃO do INSS 

se presta à ciência dos documentos juntados após impugnação, podendo, 

c a s o  q u e i r a ,  m a n i f e s t a r - s e . S e r v e  o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/PRECATÓRIA. Cotriguaçu/MT, 04 de junho de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32971 Nr: 1150-18.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NABOR DOMINGOS RANGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento.

 Impugnação apresentada pela parte-autora, rebatendo argumentos 

lançados.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar.

Portanto, a aludida preliminar não impede a continuidade do processo.

Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte-autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade).

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 19/07/2018, às 18h30min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. VIRTUALIZAR o presente processo (com as baixas e anotações 

necessárias), considerando a celeridade obtida com isso (intimações), 

devendo as partes se manifestar sobre o interesse nos documentos 

juntados;

2. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Cotriguaçu/MT, 04 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33042 Nr: 1165-84.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANIR RAMOS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...[...] Por todo o exposto, à SECRETARIA para:1.Determinar à 

Assistente Social do Poder Judiciário vinculada ao Juízo a elaboração de 

estudo social e econômico da situação da parte-autora e de sua família. 

PRAZO de entrega: 21 dias após a visita. DEVE A ASSISTENTE SOCIAL 

SE ATENTAR AOS QUESITOS QUE FORAM (OU FOREM) JUNTADOS; 

2.INTIMAR a parte-autora para juntar quesitos para o Laudo 

Socioeconômico, bem como para informar, em 15 dias, se houve mudança 

de endereço da parte-autora, indicando-o;3.Formalizar a nomeação, nos 

termos já explicados, INTIMANDO o perito visando à aceitação do encargo 

ou recusa por motivo legítimo (art. 157 do CPC), sublinhando-se o contido 

no art. 473, §3º, do CPC;4.FIXA-SE o prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados da realização do exame, para a entrega do laudo em cartório 

(art. 465 do CPC), podendo ser prorrogado por metade do prazo, desde 

que por motivo justificado (art. 476 do CPC);5.Após a nomeação (e 

passado o prazo para a recusa), INTIMAR as partes (por meio de seus 

advogados/representantes), isso para os fins e nos termos do art. 465, 

§1º, do CPC. Em caso de juntada de quesitos NESTE MOMENTO (sendo 

possível já constar lista de quesitos), deve ser dada ciência à parte 

contrária (art. 469, parágrafo único, do CPC);6.Após juntados os quesitos 

(ou se já existentes nos autos), ENCAMINHAR ao perito cópia dos 

quesitos, ficando autorizada, se necessário, a carga dos 

autos;7.Estabelecida e informada pelo perito a data, hora e local para a 

realização da perícia médica, DAR CIÊNCIA às partes, bem como INTIMAR 

o periciando para comparecimento;8.Após juntada do Laudo, INTIMAR as 

partes para se manifestarem sobre o Laudo, bem com para, havendo 

assistente técnico, apresentar o respectivo parecer (art. 477, §1º, do 

CPC), além de ESPECIFICAREM PROVAS, bem como se desejam audiência 

de instrução;9.Por fim, após o cumprimento do acima especificado, 

c o n c l u s o s . S e r v e  o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.Intimar.Cumprir.Cotriguaçu/MT, 04 de 

junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52879 Nr: 3441-11.2017.811.0034

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DA HORA ALMEIDA JUNIOR E OUTROS, 

JONATAS DA HORA ALMEIDA, JULIANA DA HORA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S.A. BASA, MANUEL 

CORREIA GONÇALVES RIBEIRO, ESPÓLIO DE ANTONIO GONÇALVES 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DA HORA ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:11901
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:135506

 Processo nº 3441-11.2017.811.0034Código nº 52879VISTOS, ETC.JOÃO 

DA HORA ALMEIDA JÚNIOR, JONATAS DA HORA ALMEIDA e JULIANA 

DA HORA ALMEIDA ajuizaram Embargos de Terceiros em desfavor de 

BANCO DA AMAZÔNIA S.A, todos devidamente qualificados nos autos, 

almejando, em síntese, a suspensão do feito executivo em apenso (autos 

n° 26850220178110034, Código 51078), ofertando como garantia o 

depósito judicial no valor de R$ 860.346,94 (oitocentos e sessenta mil, 

trezentos quarenta e seis reais e novamente quatro centavos).(...).A 

propósito:“Os Embargos de Terceiro visam à proteção da posse direta, 

independente de qualidade de senhor ou possuidor do terceiro 

embargante. Tanto na ação possessória quanto nos Embargos de 

Terceiro, o bem da vida é a posse. Na colisão entre posse direta e indireta, 

prevalece a primeira.” (TJMT Ap. 114973/2010, DES. MARCOS MACHADO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/05/2012, Data da 

publicação no DJE 31/05/2012).Portanto, tendo em vista a qualidade de 

terceiros, bem como o risco do perecimento do direito em caso de 

alienação do bem, ante a ameaça de penhora do imóvel, DEFIRO o efeito 

suspensivo aos embargos para SUSPENDER o curso do processo de 

execução, nos termos do artigo 678 do NCPC.Certifique-se a Sr. Gestor 

(a) a vinculação dos valores depositados nos autos pelos 

embargados.Cite-se o embargado para contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme o artigo 679, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se os embargantes na pessoa de seus advogados para 

juntar aos autos a cópia da matrícula atualizada do imóvel registrado sob 

nº 11.354, fls. 156 do Livro nº 2-AS (retificação da matrícula R-008/5.287 

após o georreferenciamento).Cumpra-se, expedindo o necessário. Dom 

Aquino-MT, 30 de maio de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55028 Nr: 1001-08.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDMS, NRDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PORTUGUES - 

OAB:6365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta medida, sendo lógica a conclusão de que o art. 98 e seguintes do 

CPC devem ser interpretados à luz da Carta Magna, deve a parte 

requerente da justiça gratuita comprovar a insuficiência de recursos.Por 

esta razão, a declaração de hipossuficiência, único documento alusivo à 

condição financeira da parte, sendo ato unilateral dela, que apenas 

declara a hipossuficiência, não pode ser vista como prova de insuficiência 

de recursos.Nesta situação, conceder a benesse é ato arbitrário e 

violador da norma constitucional.Além do mais, o recolhimento das custas 

judiciárias tem natureza claramente tributária e não pode o Poder Judiciário 

coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário, com o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência.Salienta-se, 

ainda, que de acordo com o CPC os jurisdicionados têm a faculdade de 

solicitar parcelamento das custas processuais.Noutro giro, o exequente 

deixou de acostar seus documentos pessoais e de sua representante e 

ainda comprovante de residência, documento indicador da competência 

para processar e julgar a demanda.Assim, sabendo que a inicial deve ser 

instruída com os documentos indispensáveis a propositura da ação (CPC, 

art. 320), o exequente deverá completar a peça (CPC, art. 321).Pelo 

exposto, INTIME-SE o requerente para completar a petição inicial no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias, trazendo as cópias de seus documentos 

pessoais e de sua representante, do comprovante de residência e de 

documentos hábeis a demonstrar a condição financeira, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (arts. 99, §2º, e 290 do CPC).Cumpridas 

as diligências ou certificado o decurso do prazo assinalado, voltem os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 24 de maio de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 40894 Nr: 340-97.2016.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA SANTOS NOVAIS, Allerhandra Carolayne 

Santos Novais e André Jhúnior Santos Novais e Arthur Lucas Santos 

Novais, representados por sua genitora CRISTINA SANTOS NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DA SILVA NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Antonio Costa 

Menacho - OAB:10919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os pedidos de ref. 176, INDEFIRO o requerimento de intimação 

indireta do executado, por meio da empresa em que trabalha, por ausência 

de amparo legal e DETERMINO:

REITERE-SE o pedido de informações ao INSS, conforme ofício expedido à 

ref. 171;

OFICIE-SE ao Grupo Pinesso, empregador do executado, para proceder ao 

desconto mensal das prestações alimentícias na folha de pagamento do 

genitor;

OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que informe eventuais créditos 

referentes ao FGTS vinculados ao executado;

INTIME-SE pessoalmente o executado no endereço onde trabalha (ref. 

175) para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar os débitos restantes, 

devidamente corrigidos, acrescidos de custas, se houver, art. 523, caput, 

do CPC.

ADVIRTA-SE o executado que não sendo efetuado o pagamento 

voluntário no prazo acima assinalado, o débito será acrescido de dez por 

cento e, também, de honorários advocatícios de dez por cento, conforme 

previsão do § 1º, do Art. 523 do CPC.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação para a expropriação de bens do executado, 

arrestando-se tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito 

(art. 523, §3º, CPC), e OFICIE-SE o Cartório competente desta cidade, para 

promover o protesto, bem assim os órgãos de proteção ao crédito SCPC e 

SERASA para negativação do nome do executado, encaminhando-se em 

anexo aos respectivos ofícios a serem expedidos, cópia do 

pronunciamento judicial a ser protestado, bem assim, cópia da planilha do 

débito atualizado para constar no protesto, devendo ser informado a este 

juízo o cumprimento desta determinação.

Ainda, ADVIRTA-SE o executado de que a impugnação poderá ser 

oferecida em 15 (quinze) dias, a contar do decurso do prazo para o 

pagamento voluntário do débito, nos termos art. 525 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 30 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54992 Nr: 983-84.2018.811.0034

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaide Teles da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIRLENE LUIZA DOURADO 

GARCIA - OAB:23995/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

DEFIRO o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC.

EXPEÇA-SE ofício à Caixa Econômica Federal desta Comarca de Dom 

Aquino/MT para, no prazo de 05 (cinco) dias, remeter a este juízo 

informações referentes ao saldo bancário existente em nome de Vicente 

Alves de Jesus, inscrição do PASEP 121.01350.19-1, inscrição 

12276340322, PV-PAGADOR 1248-9.

Ainda, INTIME-SE a requerente para no prazo de 15 (quinze) dias prestar 

informação acerca de existência ou não de herdeiros.
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Após a realização das diligências, VISTA dos autos ao Ministério Público 

para manifestação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Dom Aquino/MT, 30 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38544 Nr: 831-41.2015.811.0034

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Ramos Saldiba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL DE ARRUDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Fainina Freitas 

Campos Ribeiro - OAB:16495-B

 ....Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em ordem, 

tendo observado o devido processo legal, ademais, as partes são 

capazes e encontram-se devidamente representadas.Verifico que não há 

irregularidades a serem corrigidas.Por outro lado, considerando já ter 

havido a análise da preliminar e/ou questão prejudicial à análise do mérito, 

de forma que, em obediência ao artigo 357 do CPC, declaro o feito 

saneado.Assim, fixo como pontos controvertidos a serem elucidados: (a) 

a comprovação da posse do bem imóvel pela parte requerente; (b) o 

esbulho sofrido pela parte autora.Desta forma, designo a data de 24 de 

Julho de 2018, às 13h30 (MT), para realização da audiência de 

instrução.Determino o comparecimento pessoal da parte autora para 

prestar depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 

1º do artigo 385 do Código de Processo Civil.As partes deverão promover 

o comparecimento das testemunhas à audiência, independente de 

intimação, nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Dom Aquino/MT, 22 de maio de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 41727 Nr: 542-74.2016.811.0034

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cândido da Costa, BENEDITA PAULINA DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGÓCIOS, 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Verifica-se que mesmo que o judiciário aceite que se efetive o trâmite 

de uma ação de usucapião sem que haja em seu bojo o memorial 

descritivo georreferenciado, conforme exigência legal, estaria o 

registrador imobiliário impedido de registrá-lo, posto que estaria ele – o 

mandado – carente das informações cuja lei exige para seu registro.Por 

tais razões, exigível é que o autor apresente, com determina a lei n.º 

6.015/76 e o Decreto n.º 5.570/05, o memorial descritivo da área objeto da 

presente ação contendo a localização, os limites e as confrontações, 

assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices 

definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema 

Geodésico Brasileiro e com precisão posicional fixada pelo 

INCRA.Determino, em razão da natureza do documento requisitado, que a 

parte colacione aos autos o referido memorial no prazo de 120 (cento e 

vinte) dias, sob pena de considerar-se ausente documento essencial à 

propositura da demanda, com o consequente improvimento do pedido ante 

a ausência de descrição do imóvel usucapiendo à contento.Intime-se o 

autor.Cumpra-se, expedindo o necessário. Dom Aquino/MT, 21 de maio de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54716 Nr: 842-65.2018.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE ROSA DA SILVA, Lucimar Rosa da Silva, Maria 

Aparecida da Silva, Gerson Rosa da Silva, Amarildo Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nézia Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Vicente Andrade Diniz - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cabe arrolamento sumaríssimo quando o valor dos bens do espólio for 

igual ou inferior a mil salários mínimos. O arrolamento sumaríssimo pode 

ser realizado ainda que exista interesse de incapazes, desde que haja a 

concordância das partes e do Ministério Público (art. 665, CPC). O que 

interessa para que caiba o arrolamento de que trata o art. 664, CPC, é o 

valor dos bens do espólio. Nenhuma influência tem o valor da herança. O 

que interessa é o valor dos bens do espólio. Pouco importa que existam 

incapazes interessados no inventário ou que os herdeiros não estejam de 

acordo com a partilha apresentada pelo inventariante. O arrolamento 

sumaríssimo é obrigatório.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 757).Diante da certidão 

de óbito anexada, DECLARO aberto o inventário dos bens deixados pelo 

falecimento de NÉZIA ROCHA DA SILVA, pelo rito sumaríssimo do 

arrolamento, e nomeio inventariante CLEIDE ROSA DA SILVA, 

independentemente da subscrição de termo e de prestação de 

compromisso legal, ficando, todavia, cientificada de que deverá bem e 

fielmente desempenhar as atribuições que lhe foram confiadas (CPC, Art. 

660).INTIMEM-SE os demais herdeiros para se manifestarem acerca das 

primeiras declarações no prazo de 15 (quinze) dias.Considerando que a 

inventariante era atendida pela Defensoria Pública de Sinop/MT e que a 

entidade teve seus trabalhos suspensos nesta Comarca por meio da 

portaria nº 779/2017 e do Ofício 183/DP/DAQ/2017, NOMEIO a Dra. Marise 

Soares Guimarães de Souza, OAB 7846, como sua advogada 

dativa.Desde já, fixo a título de honorários o valor de 05 (cinco) URHs, 

conforme tabela da OAB/MT e art. 303 da CNGC, a serem custeados pelo 

Estado.Atenta que as partes envolvidas na inventariança são maiores e 

capazes, desnecessária vista ao MPE.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 30 de maio de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49533 Nr: 2012-09.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMARINA DA CONCEIÇÃO GÓIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 

do Município de Dom Aquino, MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Processo nº 2012-09.2017.811.0034

Código nº 49533

Vistos etc.

Sem prejuízo da tentativa de conciliação no início da audiência de 

instrução e julgamento (art. 359 do NCPC), nos termos do artigo 357, § 3.º, 

intimem-se as partes, através de seus procuradores, a indicarem, no 

prazo de (05) cinco dias as provas que pretendem produzir, 

especificando-as com objetividade quais são, justificando sua pertinência, 

sob pena de indeferimento.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para deferimento ou não das provas requeridas, designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 18 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47846 Nr: 1293-27.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 ....REJEITO, pois, a prejudicial levantada pela parte ré.Prosseguindo, não 

havendo demais nulidades a declarar nem outras irregularidades para 

sanar, DECLARO SANEADO O PROCESSO.Visando maior celeridade ao 

deslinde da demanda, entendo ser favorável a realização da perícia 

médica.Assim sendo, nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 

519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o 

encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do NCPC), conforme a agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 11 

de julho de 2018, às 16h45min.Intime-se a parte autora, no endereço 

constante nos autos, para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portando todos os seus 

exames.Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

420,00 (quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo 

único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite 

máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 

(uma) vez.Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos.O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado.....Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às Providências.Dom Aquino – MT, 15 de maio de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 40506 Nr: 210-10.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA MARIA DOS ANJOS BATISTA OLIVEIRA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Vistos etc.

Apresentada liquidação de sentença pela exequente, DETERMINO a 

intimação da executada para apresentação dos pareceres ou documentos 

elucidativos que considerar persistentes ao caso, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 510 do CPC.

Destaco que o cumprimento da sentença, inclusive com relação aos 

honorários advocatícios, deverá ocorrer após a liquidação.

Após, voltem conclusos os autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 30 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47117 Nr: 967-67.2017.811.0034

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SAMPAIO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE SOARES GUIMARÃES DE 

SOUZA - OAB:7846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO TOTAL PROCEDENTE A PRETENSÃO INCIAL para 

o fim de reconhecer a ocorrência da prescrição aquisitiva, pela usucapião 

extraordinária, com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil, declarando 

que o domínio dos imóveis registrados nas matrículas de nº 11.806 e 

11.807 no Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino/MT passam a 

pertencer a OSMAR SANTOS.Consequentemente, julgo extinto o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.A presente 

sentença servirá de título para a nova matrícula, oportunamente, no 

Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino/MT, município e Comarca 

onde se encontram encravados.Eventuais custas remanescentes devem 

ser pagas pelo requerente.Publique-se. Intime-se.Transitada em julgado a 

presente sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Dom Aquino/MT, 09 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48079 Nr: 1389-42.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FERREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil em razão do não 

preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício 

pleiteado.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (§8º, art. 

85, do CPC), ressalvando o disposto no art. 98, §3º do mesmo Diploma 

Legal.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a 

presente sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de praxe.Dom Aquino/MT, 30 de maio de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10655 Nr: 498-02.2009.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Joaquina de Souza Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires - 

Procurador Federal do Inss - OAB:

 Vistos etc.

Dê-se dos autos à parte autora para, no prazo de, 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca da impugnação e cálculos de fls. 239/245.

 Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 16 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9819 Nr: 910-64.2008.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Francisco de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 
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- OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Émile Maciel Jorge de 

Souza - Procuradora Federal do Inss - OAB:

 Visto etc.

Diante da controvérsia acerca dos juros reconhecidos na exceção de 

pre-executividade, remetam-se os autos à contadoria deste Juízo para 

retificar o cálculo, devendo, para todos os efeitos, observar:

- A data do início do cálculo como sendo 31.06.2008;

- data final para cálculo em 31.10.2012;

- Juros de mora em 12% a.a. até 06/2009, 6% a.a até 06/2012 e 

correspondente à poupança (dia 1º) em diante.

 Após, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 18 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12434 Nr: 110-31.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orozino Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eva Elaine de Oliveira Rezende 

Fernandes - OAB:13533, Flávia Penha Oliveira Dias Cardoso - 

OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

Aportou aos autos informações de depósitos de valores de honorários de 

sucumbência, fls. 121 e 132.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valor depositado conforme ofício juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição do alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Dom Aquino – MT, 17 de maio de 2018.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9787 Nr: 895-95.2008.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANESTINA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Aparecido Pozza 

Favaro - OAB:233.345, João Paulo Carvalho Feitosa - OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sávio Luís Oliveira Ramos - 

Procurador Federal - OAB:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

Expedido o alvará dos honorários sucumbenciais foi devidamente pago 

(fls. 169), e quanto ao recebimento do valor referente ao Precatório, da 

parte autora, foi devolvido eis que o Banco informou que o pagamento só 

seria possível através do sistema Sisconjud.

 A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valor depositado conforme ofício juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição do alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Dom Aquino – MT, 30 de maio de 2018.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11985 Nr: 580-96.2010.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Batista Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12466/AMT, Sandra Mara de Lima Rigo - OAB:13090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 querimento administrativo até a data do óbito. - Juros de mora à base de 

1% ao mês a partir da citação. - Correção monetária aplicada nos moldes 

da Lei nº 6.899/81 e alterações posteriores. - Honorários advocatícios 

fixados em 10% sobre o valor da condenação, observados os termos da 

Súmula nº 111-STJ. Apelação provida”. (negritou-se e grifou-se)Todavia, 

mesmo se for o caso de configuração de alguma das hipóteses previstas 

no art. 689 do NCPC (simplificação do procedimento da habilitação), não se 

deve perder de vista a lição de ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, para 

quem esse procedimento deve ser iniciado “por petição inicial, que deverá 

atender aos requisitos genericamente exigidos”, quais sejam, todos os 

constantes dos arts. 319 e 320, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

dos quais alguns não foram integralmente observados.Com efeito, 

conforme ensina NELTON DOS SANTOS, “apesar de ser conveniente a 

formulação do pedido por todos os sucessores, em litisconsórcio, pode 

qualquer deles, isoladamente, promover a habilitação, caso em que deverá 

promover a citação não só da parte contrária – adversário do de cujus no 

processo principal, como também dos demais”.Feitas essas 

considerações e realinhada a discussão, nos termos do art. 313, I do 

Novo Código de Processo Civil, declaro suspenso o processo, pelo prazo 

de 60 (sessentas) dias, e, determino seja intimada a peticionária de fl. 

164/165 para que, apresente/acrescente nos autos a habilitação do 

processo, o herdeiro menor do falecido constante da certidão de óbito, ou, 

requeria o que entender de direito, observando, evidentemente, as 

disposições do art. 319 do NCPC.Após, com o aporte de toda a 

documentação NTIME-SE o instituto requerido para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se sobre a habilitação, na forma requerida às fls. 

164/165.Intime-se. Cumpra-se.Às providências. Dom Aquino – MT, 17 de 

maio de 2018.Laura Dôrileo CândidoJuíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12228 Nr: 824-25.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 
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Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 Processo nº 824-25.2010.811.0034

Código 12228

Visto etc.

EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência do valor depositado 

na Ref: 131 devendo a parte informar a conta corrente, observando-se 

que, antes da expedição da competente autorização, deverá o valor ser 

vinculado aos autos, junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, bem como seja procedido o cadastramento das partes 

por aquele órgão, a fim de possibilitar a expedição do documento via 

Sisconjud/depósitos judiciais.

 Observe-se, ainda, o provimento 03/2018 do CNJ.

Ademais, cumpra-se, integralmente, a decisão de fls. 130 e verso.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às Providências.

Dom Aquino – MT, 18 de maio de 2018.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30568 Nr: 347-31.2012.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalia José do Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 Ante a todo o exposto, com fundamento no que dispõe o Art. 487, I, do 

NCPC, RESOLVO o mérito do pedido e JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial pelo que CONDENO a autarquia ré a implantar o 

benefício de aposentadoria por idade à autora, no valor a ser calculado 

nos termos do RE 631.240, a partir de 02.03.2017.Os juros de mora 

incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do 

Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) no 

percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011).Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma 

dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, 

incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.Fixo 

os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas 

até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária 

do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas)....Transitada em julgado, após cumpridas as 

formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa.Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 21 de maio de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33534 Nr: 215-03.2014.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Efigenia Maria Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANRIÊ RODRIGUES RECK - 

PROCURADOR FEDERAL DO INSS - OAB:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6033 Nr: 198-79.2005.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIA MARIA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Zaffalon - 

Procuradora Federal - OAB:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5815 Nr: 461-48.2004.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernandes Pereira Borges Passos rep. Por sua mãe 

Maria Lourenço Borges Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Maria de Moura 

Santos/Procuradora do INSS - OAB:1493528 Matrí

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 
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supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5056 Nr: 414-11.2003.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleriston da Silva Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira/ Procurador Federal do INSS - OAB:3691

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12254 Nr: 850-23.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio de Paula Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Por sua Agência de Dom 

Aquino-MT, Demercio Luiz Gueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610/MT, Gustavo 

Amato Pissini - OAB:13842-A

 Processo nº 850-23.2010.811.0034

Código nº 12254

Vistos etc.

O processo está paralisado, dependendo sua movimentação de 

providência da parte interessada.

Considerando que é imprescindível que a parte, antes, seja intimada 

pessoalmente para suprir a falta, determino a intimação pessoal do 

exequente a providenciar o andamento do feito, suprindo a falta nele 

existente, que lhe impede o prosseguimento, o fazendo no prazo de 05 

(cinco) dias, pena de extinção e arquivamento dos autos (art. 485, § 1º do 

NCPC).

 Feita a intimação pessoal e decorrido o prazo sem manifestação, 

volvam-me conclusos os autos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Dom Aquino/MT, 21 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6268 Nr: 427-39.2005.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIA SILVESTRE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira/ Procurador Federal do INSS - OAB:3691

 O cálculo foi homologado (fls. 178) bem como foi expedido o Precatório e 

RPV (fls. 188/189). Efetuado o depósito do valor referente à parte autora 

(fls. 194) foi expedido alvará para levantamento do montante (fls. 200) e 

juntada declaração de recebimento (fls. 202). Às fls. 207 foi efetuado o 

depósito do valor dos honorários de sucumbência, RPV nº 

440-91.2014.4.01.9198, sendo expedido alvará de levantamento às fls. 

211. O feito foi extinto conforme se depreende das fls. 213.Ato contínuo, o 

requerido INSS juntou aos autos o documento de fls. 240 informando 

transferência de valores para a conta única do Tesouro Nacional, e que 

por uma simples análise percebe-se que se trata de RPV já paga (nº 

440-91.2014.4.01.9198) eis que consta mesma data de depósito, mesmo 

número de processo (RPV) e mesmo valor inicial.Assim, INDEFIRO o 

pedido de fls. 228/229 eis que não consta valores pendentes de 

recebimentos no presente feito, sob pena de recebimento em duplicidade. 

Oficie-se ao COREJ informando que os valores transferidos para a conta 

única do Tesouro Nacional já foi pago nos autos, estando portando em 

duplicidade de lançamento. Após, preclusa a presente decisão, arquive-se 

os autos com as baixas de estilo. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências. Dom Aquino – MT, 17 de maio de 2018.Laura 

Dôrileo CândidoJuíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31063 Nr: 837-53.2012.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Guizzardi - Procurdor 

Federal do INSS - OAB:

 Diante do exposto, ACOLHO a exceção pré-processual apresentada pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no corpo da ação de execução 

de sentença que lhe promove MARIA BELCHIOR FLORÊNCIO, para o fim 

de:a) HOMOLOGAR os cálculos apresentados às fls. 137/138, na 

importância de R$ 24.898,08 (vinte e quatro mil oitocentos e noventa e oito 

reais e oito centavos), referente à implantação do benefício e honorários 

sucumbenciais.b) Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno 

Valor-RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme 

requerido.Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, 

tendo em vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal 

Regional Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a 

última atualização até a data da transferência dos valores, afastando 

assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização 

monetária.Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados de acordo com o provimento 

03/2018 do CNJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10861 Nr: 705-98.2009.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Móveis e Vidraçaria 
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Real Ltda, JOSE EUSTAQUIO DE FARIAS, Eni de Fátima Oliveira Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior 

/Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- OAB:

 Processo nº 705-98.2009.811.0034

Código nº 10861

Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL, em face de Industria e Comércio de Móveis e Vidraçaria Real 

Ltda, José Eustáquio de Farias e Eni de Fátima Oliveira Faria, em que a 

exequente pugna por busca, por meio do sistema Bacenjud, para pesquisa 

de bens em nome dos executados.

 Pois bem.

 O requerimento do exequente não merece deferimento.

 Isto porque, o ônus de buscar bens à penhora é da parte exequente e 

não cabe ao juízo fazer cumprir atos típicos da parte, substituindo a sua 

função de diligenciar para obter informações sobre os bens do devedor.

No caso dos autos, verifica-se que houve várias pesquisas em que todas 

restaram infrutíferas.

 A repetição de pedido de bloqueio via Bacenjud, é medida que não se 

justifica, tendo em vista sua ineficácia, uma vez que não há indícios de 

que houve mudança na situação patrimonial da executada.

Assim, cabe a parte exequente apresentar em Juízo os meios possíveis 

para obtenção de informação acerca da existência de outros bens 

passíveis de penhora, INDEFIRO o pedido de Ref. 114.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 23 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9251 Nr: 353-77.2008.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANTUIL ALVES GONDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Lages Echeverria - 

Procuradora Federal do Inss - OAB:

 Foi efetuado o depósito do valor referente aos honorários de 

sucumbência RPV de nº 0281399-65.2014.4.01.9198 (fls. 134) foi 

expedido alvará para levantamento do montante (fls. 136).O Valor do 

precatório foi depositado (fls. 145 e 146) com a expedição de alvará para 

levantamento do montante referente à parte autora, com a devida 

declaração e recibo encartados às fls. 148/149. O feito foi extinto 

conforme se depreende das fls. 151.Ato contínuo, o requerido INSS juntou 

aos autos o documento de fls. 155 informando transferência de valores 

para a conta única do Tesouro Nacional, e que por uma simples análise 

dos autos percebe-se que trata de RPV já paga (nº 

0281399-65.2014.4.01.9198) eis que consta mesma data de depósito, 

mesmo número de processo (RPV) e mesmo valor.Assim, INDEFIRO o 

pedido de fls. 166/167 eis que não consta valores pendentes de 

recebimentos no presente feito, sob pena de recebimento em duplicidade. 

Oficie-se ao COREJ informando que os valores transferidos para a conta 

única do Tesouro Nacional já foi pago nos autos, estando portando em 

duplicidade de lançamento. Após, preclusa a presente decisão, arquive-se 

os autos com as baixas de estilo. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências. Dom Aquino – MT, 17 de maio de 2018.Laura 

Dôrileo CândidoJuíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30704 Nr: 483-28.2012.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renobras Indústria Química Ltda, Renata 

Cristina Rosa, Nelson Cayres, Biosauro- Alcoóis e Biodiesel LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

SUBPROCURADOR- GERAL FISCAL - OAB:3.791\MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Processo nº 483-28.2012.811.0034

Código nº 30704

Vistos etc.

Cuida-se de pedido de bloqueio de valores, por meio do sistema Bacenjud 

(fls. 94).

 Pois bem.

 O requerimento do exequente não merece deferimento.

 Isto porque, em decisão proferida nos Embargos à Execução Fiscal, nº 

2657-34.2017.811.0034 (Código 50988), Ref: 04 daqueles autos, foi 

determinado a suspensão da Execução.

Assim, aguarde o julgamento dos embargos.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 23 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 43832 Nr: 1588-98.2016.811.0034

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11148-A

 Intimação do advogado da parte requerida, Dr. Remi Cruz Broges, da r. 

sentença de ref: 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32035 Nr: 750-63.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERUSA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Guizzardi - Procurdor 

Federal do INSS - OAB:

 Processo nº 750-63.2013.811.0034

 Código 32035

Visto etc.

 Recebo o petitório de fls. 95/101, como cumprimento de sentença.

 De consequência, INTIME-SE o ente público/INSS, por meio de seu 

representante judicial (por carga, remessa ou meio eletrônico), para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR a 

execução de fls. 95/101, nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, limitando-se às matérias passíveis de impugnação na presente fase 

processual, e, em caso de alegação de excesso na execução movida pelo 

credor, declinar o valor que entende devido, sob pena de não 

conhecimento da impugnação, na forma do artigo 535, § 2°, do CPC.

 Na forma do artigo 535, § 3°, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3°, do CPC), na forma do 

artigo 535, § 4°, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, § 7°, do CPC.

Em tempo, Verifica-se que até o presente momento não há nos autos 

comprovação da implantação do benefício concedido à parte autora, 

motivo pelo qual DEFIRO o pedido de fls.99.

Por corolário, INTIME-SE o instituto réu, para no prazo de 10 (dez) dias, 
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proceder à referida implantação do benefício previdenciário, devidamente 

revisado, nos termos da sentença e acórdão prolatados nos autos, sob 

pena de incidência de multa diante da insistência da autarquia ré em não 

cumprir as determinações deste juízo.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 18 de maio de 2018.

Laura Dôrileo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54956 Nr: 973-40.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexander Parmigiani - 

OAB:18912, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Visando maior celeridade ao deslinde da demanda, entendo ser 

favorável a realização da perícia médica previamente à citação da 

Procuradoria Federal Especializada.Assim sendo, nomeio como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 11 de julho de 2018, às 

17h15min.Intime-se a parte autora, no endereço constante nos autos, para 

se apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que 

deverá portando todos os seus exames.Arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o 

que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez.Justifico a majoração dos 

honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito 

na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte 

dos nomeados, bem como levando-se em consideração a distância do 

local para realização dos trabalhos..., CERTIFIQUE-SE.Com a chegada da 

contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.Intimem-se.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às Providências.Após, conclusos.Dom 

Aquino/MT, 30 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31335 Nr: 79-40.2013.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Santana Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 Código nº: 31335

Vistos, etc.

Verifico dos autos que o beneficio já fora implantado (fl. 122), bem como a 

parte autora já recebeu os valores devidos pelo requerido.

Deste modo, não havendo demais questões a serem analisadas, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

 Às providências.

 Dom Aquino/MT, 30 de maio e 2018.

Laura Dorilêo Candido

 Juíza de Direito em Substituição Legal

Juizado Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 39739 Nr: 1380-51.2015.811.0034

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Augusto Gregório Mundim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O

 Código 39739

DESPACHO

VISTO,

Nota-se que em sede do julgamento das apelações interpostas, foi 

reconhecido o recurso, e dado parcial provimento, fixando a pena em 01 

ano de detenção.

Deste modo, cientifique-se as partes acerca da baixa dos autos a esta 

comarca.

Após, dê-se prosseguimento ao cumprimento integral do decreto 

condenatório, com a imediata expedição de Guia de Execução Penal.

Em seguida, ao arquivo, com as baixas e anotações devidas.

Cientifique-se/intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino – MT, 30 de maio de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 42619 Nr: 944-58.2016.811.0034

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdécio Társis Rezende Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610/MT

 Código: 42619

DESPACHO

VISTO,

 Verifico a interposição do recurso de apelação, à Ref. 68.

Certificada tempestividade (ref. 69), RECEBO o referido recurso de 

apelação no efeito suspensivo (art. 597 CPP).

Assim, INTIME-SE a acusação para, querendo, no prazo legal, oferecer 

contrarrazões ao recurso de apelação.

Após, REMETAM-SE os autos à Egrégia Turma Recursal para exame do 

recurso, com nossas homenagens.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino, 30 de maio de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50850 Nr: 748-81.2011.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orival Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Valduga - 

OAB:OAB/PR 23.494

 Processo nº 748-81.2011.811.0093.

Código nº (50580)

Vistos, etc.
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Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor de ORIVAL ALVES, devido à prática do delito 

descrito na denúncia como sendo o previsto no artigo 38 da Lei nº 

9.605/98.

O auto de infração, emitido pela SEMA, data de 29.03.2011, sendo 

recebida a denúncia às fls. 46, na data de 08 de maio de 2017.

Em petição de fls. 60/61, o denunciado se manifestou requerendo o 

arquivamento do feito diante da prescrição da pretensão punitiva, 

alegando que conforme indício trata-se de crime tipificado no artigo 50 da 

Lei 9.605/98.

 Vieram os autos à minha conclusão.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O Ministério Público denunciou o réu ORIVAL ALVES, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso no art. 38 da Lei nº 9.605/98, 

pugnando pela condenação nos termos da denúncia.

Verifica-se da análise da denúncia que uma equipe de fiscalização da 

SEMA constatou, na data de 28/03/2011, desmatamento em uma área de 

59,289 ha.

Denota-se que o crime capitulado no artigo 38 da Lei nº 9.605/98 se 

caracteriza por destruição de floresta em área considerada de 

preservação permanente (APP), informação que não coaduna com o 

Relatório Técnico expedido pelo órgão que fiscalizou a área (fls. 16), bem 

como não condiz com Auto de Inspeção (fls. 13), visto que estes informam 

desmatamento em área fora de reserva legal.

Assim, nos termos do art. 383 do CPP, utilizo-me do instituto do emendatio 

libeli, para verificar a ocorrência do crime descrito no artigo 50 da lei nº 

9.605/98, ou seja, por destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas 

ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto especial 

de preservação.

Desta forma, após minuciosa análise entendo necessário, declarar extinta 

a punibilidade de ORIVAL ALVES pela prescrição da pretensão punitiva, 

pois, sendo matéria de ordem pública, deve ser decretada, quando 

reconhecida, em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento 

das partes, até mesmo no momento da prolação da sentença.

 Isso porque, a pena máxima prevista para o delito contida no artigo 50 da 

lei 9.605/98 é de detenção de 01 (um) ano, de modo que a respectiva 

prescrição, de acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, ocorre 

em 04 anos.

Dispõe o artigo 111 do Código Penal que:

“A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a 

correr:

 I - do dia em que o crime se consumou;

 II - no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa;

 III - nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência;

 IV - nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento 

do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido;

V - nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, 

previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima 

completar 18 (dezoito) anos, salvo se a esse tempo já houver sido 

proposta a ação penal”.

 Já no art. 117 do CP, estão previstas as causas interruptivas da 

prescrição:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

 I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

 III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

 IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

 V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

 VI - pela reincidência.

 § 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção 

da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. 

Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se 

aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, 

todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

 Observa-se desta forma que transcorreu período superior ao prazo de 04 

anos entre a data da ocorrência dos fatos e a presente data, e apesar de 

recebida a denúncia em 08 de maio de 2017, o crime já se encontrava 

prescrito antes deste marco interruptivo do prazo prescricional, conforme 

argumentos e fundamentos acima expostos.

Assim, forçoso reconhecer que a prescrição propriamente dita se operou 

no presente caso.

Ex positis, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do possível autor dos 

fatos nestes autos, ORIVAL ALVES, tendo em vista a ocorrência da 

prescrição do crime, conforme disposto no artigo 107, IV c/c artigo 109, V 

ambos do Código Penal.

Como se trata de prescrição da pretensão punitiva, cujos efeitos 

equivalem à absolvição, fica o réu ISENTO do pagamento das custas 

processuais.

 Assim, conforme dispõe o artigo 1.387 da CNGC, acerca da presente 

sentença, DÊ CIÊNCIA ao Ministério Público, bem como ao defensor do 

denunciado constituído nos autos, sendo desnecessária a intimação 

pessoal da parte.

COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos de praxe (Cartório 

Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, INFOSEG (banco 

de dados de antecedentes criminais), bem como ao correspondente no 

âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde proveio o procedimento 

inquisitorial respectivo), nos termos do artigo 1.453, da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e anotações de praxe.

Feliz Natal/MT, 30 de Maio de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73564 Nr: 282-48.2015.811.0093

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO EUGÊNIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 282-48.2015.811.0093

Código nº 73564*

Vistos, etc.

 Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES ajuizada por FRANCISCO 

EUGÊNIO, contra JOSÉ MARIA ALVES DE SOUZA.

A inicial (fls.04/08) veio instruída dos documentos de fls. 10/16, sendo 

devidamente recebida às fls. 17, oportunidade em que postergou a análise 

do pedido de tutela antecipada, para após a formação do contraditório.

Entre um ato e outro, após notificação da parte requerida, esta deixou 

transcorrer o prazo sem qualquer manifestação nos autos.

 Às fls. 22 em que pese ter sido a parte autora devidamente intimada, esta 

não se manifestou na vertente demanda (fls. 25).

 Considerando o decurso do prazo para o advogado da parte autora se 

manifestar (fls. 26), este Juízo determinou a intimação da parte autora 

pessoalmente.

Apesar de intimada pessoalmente (fls. 29), a parte autora deixou 

transcorrer o prazo in albis, sem manifestar-se nos autos (fls. 30).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso dos autos, verifica-se que houve a intimação da requerente para 

dar prosseguimento ao feito, todavia decorreu o prazo sem manifestação 

da parte, o que demonstra claramente o desinteresse do mesmo no 

deslinde do feito.

Dispõe o artigo 485, caput, inciso II e § 1º, do Código de Processo Civil, 

que:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

O processo não pode ficar paralisado, indefinidamente, sem que a parte 

interessada promova atos que lhe competem e que dão desenvolvimento 

ao mesmo.

Assim, diante de todo o exposto, a extinção do feito sem resolução de 

mérito é medida que se impõe.
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Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Condeno a parte autora nas custas e honorários advocatícios, 

remanescentes, se houver.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 30 de maio de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82353 Nr: 2668-80.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rota 77 Transportes Rodoviários Ltda - ME, 

RENATO OTAZIL CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MARQUES 

DOMINGUES - OAB:175.513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82068 Nr: 2471-28.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN MARCOLIN MORETTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MUNIR MARTINS SALOMAO - 

OAB:20383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77461 Nr: 927-39.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76633 Nr: 466-67.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCYEL DA ROCHA, JOSÉ PEDRO LORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76245 Nr: 281-29.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debora Alves Dias, FATIMA BATISTA DIAS 

CALIXTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76242 Nr: 278-74.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE TRASEL, JULIO LOPES MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78336 Nr: 18-60.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabianne Colla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA AGNER GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Cristina Mayer - 

OAB:18.586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280-B/MT

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, demonstrando a imperiosidade 

de sua produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46396 Nr: 488-43.2007.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA E COMÉRCIO GAS RAFA 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 Tendo em vista que o bloqueio na conta do executado restou infrutífera, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para indicar bens do 

devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de 

suspenção do processo pelo prazo de 1 (um) ano, conforme decisão de 

fls 122/123

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49216 Nr: 913-02.2009.811.0093

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdS, GS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 Tendo em vista certidão de fls. 132, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para requerer o que lhe for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76246 Nr: 282-14.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS LEONARDO ALVES DA SILVA, 

EDLEUZA ALVES, RAFAEL GEOMAR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o bloqueio na conta do executado no valor de R$ 250,15 e 

R$ 2.816,56 , impulsiono os autos para intimar a parte autora para 

requerer o que lhe for de direito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45823 Nr: 1283-83.2006.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR BALIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON PROVENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B, 

CAIO LORENZO ACIALDI - OAB:210166/SP

 Tendo em vista o prazo de suspenção já vencido conforme decisão de fl. 

263, impulsiono os autos para intimar a parte exequente para requerer o 

que lhe for de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 47082 Nr: 1166-58.2007.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORECHE & MORECHE LTDA-ME, 

WANDERSON ZECZKOWSKI MORESCHE, ANGELA CRISTINA 

ZECZKOWSKI MORESCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B .P SALVADOR - 

OAB:10.279/MT, EDUARDO FARIA - OAB:4318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o prazo de 6 (seis) meses de suspensão já se encontram 

vencidos, conforme decisão de fls. 182, motivo porque impulsiono os 

autos para intimar a parte autora para requerer o que lhe for de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46965 Nr: 1054-89.2007.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD FERREIRA COMERCIO- ME, JOSE DONIZETI 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B, EDGAR BIOLCHI - OAB:OAB/MT 3536-B, 

Gislaine Crispim de Faria Cruz - OAB:16.988 MT, Louise Rainer 

Pereira Gionéids - OAB:PR/8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data cadastrei as advogadas da parte exequente 

conforme fls. 121, motivo porque Impulsiono os presentes autos para 

intimar a parte exequente para providenciar o recolhimento da guia de 

pagamento de diligência dos Oficiais de Justiça, , nos termos da nova 

regulamentação da Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida 

diretamente no site do TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão 

de Guia de Diligência, apresentando o comprovante de pagamento nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74393 Nr: 643-65.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozenei da Conceição Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a tempestividade do recurso interposto (fls. 46/66), motivo 

porque impulsiono os autos para intimar o autor para contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74658 Nr: 761-41.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON DUBIELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR NARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui Heemann Junior - 

OAB:MT/15.326

 Diante do retorno dos autos à secretaria, e de acordo com decisão de fls 

41, impulsiono estes para intimar as partes para requererem o que lhe for 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71692 Nr: 1079-92.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joceli dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que transcorreu o prazo sem manifestação do requerido. Motivo 

porque impulsiono os autos para intimar a parte autora para requerer o 

que lhe entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73823 Nr: 390-77.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN ARGENTÓN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para requerer o 

que entender de direito para o prosseguimento do processo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48238 Nr: 1121-20.2008.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA ARARAPA LTDA EPP, CLEBER 

ITACIR PINTO VIEIRA, AMARILDO JOSE VENDRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEIREIRA ARARAPA LTDA EPP, CNPJ: 

05030809000180, atualmente em local incerto e não sabido CLEBER 

ITACIR PINTO VIEIRA, Cpf: 52306879168, Filiação: Eva Delirdes Pinto 

Vieira, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido AMARILDO 

JOSE VENDRAME, Cpf: 49240978968, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MADEIREIRA ARARAPA LTDA 

EPP, CLEBER ITACIR PINTO VIEIRAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO - ICMS 

NORMAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2727/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/09/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.636,90

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44720 Nr: 179-56.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL MADEIREIRA PIONEIRA LTDA, 

WILSON LIUTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INDUSTRIAL MADEIREIRA PIONEIRA 

LTDA, CNPJ: 02514230000102. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/02/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela UNIÃO 

em face de INDUSTRIAL MADEIREIRA PIONEIRA LTDA e WILSON LIUTI, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de TRIBUTÁRIA, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1018302011725/2002.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/05/2002

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 32.148,31

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80719 Nr: 1613-94.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agostinho Vigolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGOSTINHO VIGOLO, Cpf: 29865794187, 

Filiação: Iolanda Vigolo, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO 

AMBIENTAL, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de 

AGOSTINHO VIGOLO.

Despacho/Decisão: Vistos,Tendo em vista a não localização do réu, 

esgotando-se os meios de sua localização, DEFIRO a citação via edital, 

consignando seu prazo de 20(vinte) dias.Após o prazo, com ou sem 

apresentação de contestação, que devera ser certificado, concluso para 

deliberações.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jeberson Teles de 

Abreu, digitei.

Feliz Natal, 23 de maio de 2018

Wilian Charly Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76563 Nr: 419-93.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LJDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NAUBER KRACKE, Cpf: 01490387129, 

Rg: 1878843-2, Filiação: Hilda Kracke e Alcides Kracke, brasileiro(a), 

Telefone (66)9991-4808. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 0 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos, etc.Analisando detidamente os autos, bem 

como considerando o teor da manifestação Ministerial de fls. 48, 

EXPEÇA-SE mandado de citação, nos termos da decisão de fls. 12/12v, 

observando o endereço fornecido às fls. 48. Caso a diligência reste 

infrutífera, tendo em vista as inúmeras tentativas de citação do requerido, 

as quais restaram todas infrutíferas, determino que sua CITAÇÃO se de 

por EDITAL, nos termos do art. 256, inciso II, §3º do CPC, pelo prazo de 20 

(vinte) dias, pelo DJe e fixação do edital no mural deste fórum.Decorrido o 

prazo, o qual deverá ser certificado pelo Gestor, sem apresentação de 

Contestação, em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, é 

de rigor que lhe seja nomeado curador especial em seu favor, razão pela 

qual desde já nomeio Dr. Juliano Berticelli, regularmente inscrito no 

cadastro de advogados dativos desta comarca conforme edital n.º 

03/1012/DF, o qual deverá ser cientificado desta decisão. Intime-se o 

defensor nomeado de seu múnus, cientificando-a das obrigações e 

restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.Ressalto que os honorários 

advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.Depois de tudo 
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cumprido e certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.Tendo em vista o lapso temporal entre a distribuição da 

presente ação e a data hodierna, CUMPRA-SE IMEDIATAMENTE, 

expedindo-se o necessário com máxima urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO SHINOHARA, 

digitei.

Feliz Natal, 09 de maio de 2018

Wilian Charly Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41726 Nr: 1106-64.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Gomes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:3.596-A/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON GARCIA DA SILVA - 

OAB:14593/MT, Adolfo Wagner Areco Gonzales - OAB:5438/MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação principal e, 

igualmente, IMPROCEDENTE o pedido vertido em sede de reconvenção, 

extinguindo ambos os feitos na forma do art. 487, inciso I, do CPC 

vigente.Custas da ação principal pelo requerente. Custas da reconvenção 

pelo reconvinte.Em razão da sucumbência reciproca, cada parte arcará 

com os honorários de seu patrono.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111806 Nr: 3907-40.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Ferreira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:SP/94.243, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DALBERTO DE FARIA - 

OAB:49438/SP

 Intimação da parte ré para juntar a guia de depósito judicial, referida na 

petição protocolada em 29/05/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35038 Nr: 1152-24.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lucia Valente Trevisan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA DI GIULIO BOHAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Cunha - 

OAB:194371/SP, Ivan Carlos Santore - OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora, a fim de que aporte aos autos planilha de cálculo 

atualizada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87396 Nr: 723-81.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Eduardo Perez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10885 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora, a fim de que aporte aos autos planilha de cálculo 

atualizada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81125 Nr: 459-35.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ori Toqueto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Amâncio de Carvalho 

- OAB:6.019-A

 Trata-se de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor, através do advogado constituído nos autos, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º, I, 

do CPC), efetuando o pagamento referente aos honorários advocatícios.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do CPC).

 Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do CPC.

 Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 

do CPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 20469 Nr: 1231-76.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Generozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleunice Aparecida de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Pires de Andrade - 

OAB:7994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Castro Perez 

- OAB:8.742-OAB-MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida para indicar os dados bancários para 

transferência dos valores bloqueados.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39329 Nr: 1530-43.2010.811.0087

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virginia de Souza Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Francisco da Costa (de cujus)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Arrolamento Sumário proposta por VIRGINIA DE 

SOUZA COSTA em desfavor GERALDO FRANCISCO DA COSTA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que o processo ficou paralisado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência da parte requerente que 
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devidamente intimada não se manifestou nos autos, o que inviabiliza o 

prosseguimento dos autos, sendo a extinção medida que se impõe, senão 

vejamos a disposição do artigo 485, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:”

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes”.

 Logo, não tendo a parte-autora demonstrado interesse em dar andamento 

ao feito, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas..

Após as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34812 Nr: 924-49.2009.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airoza Lá-Wergita Bastos - 

OAB:OAB/MT 3.569-A

 Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos contra a decisão 

prolatada às fls. 154-155, alegando omissão na decisão judicial.

Os embargos foram interpostos no prazo de (05) cinco dias, previsto no 

artigo 1023 do NCPC.

É o necessário.

DECIDO.

Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e os aprecio.

 É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu no caso em tela.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que o embargante, 

irresignado com a decisão, busca, realmente, uma nova decisão.

É cediço que mesmo nos embargos de declaração, com o fim de 

pré-questionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1022 do NCPC (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro material). 

Não é, portanto o recurso de embargos declaratórios o meio hábil a se 

cogitar o reexame da causa.

Os embargos sabidamente não se prestam a resolver a justeza ou 

eventuais desacertos da sentença, sobretudo quando a intenção de fundo 

é reapreciar a matéria já decidida e imprimir ao recurso efeito infringente, 

como nitidamente pretende o embargante nas matérias agitadas na sua 

peça recursal.

A bem da verdade, o objetivo do recurso de embargos de declaração é a 

de completar a decisão, no caso considerada omissa. Não tem o condão 

de substituir a decisão objurgada, mas, tão-somente, integrá-la ou 

aclará-la.

Verifica-se, deste modo, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível.

Logo, julgo improcedente os embargos de declaração, persistindo a 

sentença tal como está lançada.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32303 Nr: 1209-76.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIMAR SAVEGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceda a citação do acusado por meio de carta precatória.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82964 Nr: 2297-13.2012.811.0087

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Cesar Frider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Ante ao exposto, DECLARO prescrita a pretensão de aplicação de multa 

administrativa prevista no artigo 6º da Portaria nº. 003/2008/GAB e artigo 

258-C, do ECA, em desfavor de ADRIANO CÉSAR FRIDER e, na forma do 

art. 487, II do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o processo com 

resolução de mérito.Observadas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95984 Nr: 2864-39.2015.811.0087

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - 

OAB:12145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Abertura de Inventário proposta por ELIZÂNGELA 

DONIZETI DE OLIVEIRA MOHR em desfavor ARTUR HENRIQUE MOHR, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que o processo ficou paralisado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência da parte requerente que 

devidamente intimada não se manifestou nos autos, o que inviabiliza o 

prosseguimento dos autos, sendo a extinção medida que se impõe, senão 

vejamos a disposição do artigo 485, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:”

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes”.

 Logo, não tendo a parte-autora demonstrado interesse em dar andamento 

ao feito, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas à requerente.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37950 Nr: 144-75.2010.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLVdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o feito encontra-se sentenciado desde a data de 

15.04.2016, deixo de analisar o petitório de fls. 63.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90611 Nr: 2769-43.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton de Jesus, Valdir Pasa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em que pese as alegações do requerente, entende-se que compete ao 

próprio interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço do requerido.

Insta considerar ainda, que os dados da parte requerida são insuficientes 

para proceder com a busca online.

Assim, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço.

Intime-se PESSOALMENTE o requerente para dar seguimento ao feito, 

informando o endereço do requerido ou requerendo o que de direito, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85463 Nr: 1424-76.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson de Lima Krominski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:OAB 3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em que pese as alegações do requerente, entende-se que compete ao 

próprio interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço do requerido.

Insta considerar ainda, que os dados da parte requerida são insuficientes 

para proceder com a busca online.

Assim, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço.

Intime-se PESSOALMENTE o requerente para dar seguimento ao feito, 

informando o endereço do requerido ou requerendo o que de direito, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108325 Nr: 2006-37.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael de Fátima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a ausência da parte autora na audiência designada, 

extingo o feito sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, III do CPC.

Sem custas processuais, uma vez que a Requerente é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Arquive-se.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39429 Nr: 1630-95.2010.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marques da Costa, Urbano Ribeiro da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO, por 

sentença, extinta a punibilidade do acusado JOÃO MARQUES DA COSTA, 

qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V, todos do 

Código Penal, tendo em vista a ocorrência antecipada da prescrição 

retroativa.Ciência ao Ministério Público.Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos mediante as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37941 Nr: 135-16.2010.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Coelho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, confirmo a liminar determinando a reintegração do bem 

ao arrendador e JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de todas as parcelas do contrato 

firmado junto à parte autora, em valor a ser aferido em liquidação.A fim de 

dar concretude à decisão judicial, proceda-se ao bloqueio judicial do bem 

por meio do sistema RENAJUD, devendo ser inserida a RESTRIÇÃO 

TOTAL.Custas e honorários pelo demandado. Fixo os honorários 

contratuais em 18% sobre o valor da causa.Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-28.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ARLAN MARCELO LUDWIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSY MAIARA PESOVENTO TEIXEIRA OAB - MT0016048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE (REQUERIDO)

 

Trata-se de Ação de Responsabilização Civil em Razão de Ato Civil. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9099/95. De plano, vejo 

que a petição inicial deve ser indeferida, uma vez que inviável demandar 

nos Juizados Especiais Cíveis, regidos pela Lei 9.099/95, contra ente 

Público. Assim, diante da incompetência absoluta deste Juizado Especial 

Cível, para o qual foi dirigida a presente demanda, INDEFIRO a petição 

inicial e julgo extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I 

e IV do CPC. Guarantã do Norte/MT, 10 de abril de 2017. DIEGO 

HARTMANN Juiz Substituto

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32733 Nr: 1252-93.2013.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Henrique Bites Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Intimar o acusado através de seu advogado para que no prazo legal, 

apresente as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 240 Nr: 383-92.1997.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eugênio Bonjour, Maria de Lourdes 

Ramos Bonjour, Carlos Conceição da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anely de Moraes Pereira 

Marlin - OAB:13.571-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8.521, 

Graciele de Almeida Campos - OAB:10.847, João Batista Araújo 

Barbosa - OAB:9.847, Valdir Seganfredo - OAB:3501-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gelson Luís Gall de Oliveira - 

OAB:3.966-MT, Gustavo Bouvié de Oliveira - OAB:16.323, Péricles 

Landgraf Araújo de Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina 

Colombari - OAB:

 Diante do exposto:1) HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Perito 

Judicial nomeado (fls. 1503/1532), de modo que DECLARO líquido e 

atualizado o débito, ora executado, no valor de R$30.941.921,04 (trinta 

milhões, novecentos e quarenta e um mil, novecentos e vinte e um reais e 

quatro centavos).2) EXPEÇA-SE o respectivo alvará de levantamento do 

restante dos valores dos honorários periciais depositados nos autos, 

caso ainda houver, em benefício do Perito Judicial nomeado Sr. CARLOS 

CONCEIÇÃO DA SILVA, contador de registro no CRC/MT nº 6627, com a 

devida transferência desses valores para a sua conta bancária.3) Após, 

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para que dê o devido 

prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da presente ação.4) Por fim, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos conclusos.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga-MT, 29/05/2018. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37573 Nr: 871-17.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Ataíde da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Rodrigues Nascimento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Alves Arcoverde - 

OAB:6761/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Moraes Viana - 

OAB:19177

 Diante do exposto, DECLARO o Juízo da Comarca de Guiratinga/MT 

incompetente para conhecer e decidir sobre a matéria do presente feito.1) 

Assim, REMETAM-SE os autos ao Juízo da Comarca de 

R o n d o n ó p o l i s / M T . 2 )  C I Ê N C I A  a o s  A d v o g a d o s  d a s 

Partes.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 30/05/2018. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51856 Nr: 2793-25.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sara Ribeiro dos Santos, Leiliene Alves 

Grande, Maiara Zago da Silva, Marcia Aguiar Araújo, Marina Aguiar 

Araujo, Robson Oliveira Maia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:, Douglas Cristiano Alves Lopes 

- OAB:15.616-MT, Levi Moróz - OAB:6.402-A/MT, Roberto Gonçalves 

Ferreira - OAB:20.438, ROBERTO GONÇALVES FERREIRA - 

OAB:20438/O

 Processo n.º 2793-25.2017.811.0036

Código: 51856

Ação Penal

Despacho.

Vistos, etc.

1) Defiro o pedido Ministerial de fls. 868/869. Considerando que houveram 

diversas tentativas de notificação da acusada MAIARA ZAGO SILVA, e 

que estando a denunciada em prisão domiciliar, e, portanto, deveria ela 

estar em local certo para receber citações e notificações do processo 

pelo qual responde. Considerando ainda estar ela assistida por advogado 

constituído, INTIME-SE o advogado da ré MAIARA para que traga aos 

autos o respectivo endereço de sua cliente para que possa ser notificada 

da denúncia, sob pena de conversão da atual prisão domiciliar em prisão 

preventiva.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 30/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40925 Nr: 387-65.2016.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA GALBIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:20261-B, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:10772/O, Sandra 

Roberta Montanher Brescovici - OAB:MT/7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anibal Francisco Carvalhal 

de Oliveira Junior - OAB:21051-B, ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL 

DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499

 Autos n° 1092-97.2015.811.0036

Código: 38047

Cível

Decisão.

Vistos etc.

Acostadas as contrarrazões da apelada as Ref. 108, sendo que o 

apelado não interpôs apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 

1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 30 de Maio de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56484 Nr: 952-58.2018.811.0036

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Alexandrino das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana Lira Falco - 

OAB:21813/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, NÃO RECEBO em presentes Embargos de Terceiros, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.1) 

ARBITRO como valor da causa o valor de R$ 14.946,75 (quatorze mil, 

novecentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos) 

equivalente ao valor econômico da parte do imóvel, objeto da lide.2) 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita requerido pelo embargante, uma vez 

que não é pobre nos termos da Lei 1060/50.3) DEIXO de condenar o 

embargante ao pagamento das custas processuais, pois os presentes 

embargos não foram recebidos.4) INTIME-SE PESSOALMENTE o 

embargante DANIEL ALEXANDRINO DAS NEVES, para que tenha ciência 

da presente sentença, bem como para ADVERTI-LO que caso novamente 

apresente petição no intuito de provocar incidente manifestamente 

infundado e oponha resistência injustificada ao andamento do processo nº 

5-39.1997.811.0036 (CI 605), poderá ser condenado a pagamento de 

multa por litigância de má-fé e outras sanções cabíveis (Artigos 80, IV e VI 

e 81 do NCPC).Transitado em julgado, em nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

29/05/2018. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52500 Nr: 3015-90.2017.811.0036

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 628 de 823



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilma Cristina dos Santos Bello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial.

Defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita.

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC).

 Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, nos termos 

do art. 335, do Novo Código de Processo Civil.

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344).

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e devolva os autos conclusos para 

deliberações.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 20 de outubro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52603 Nr: 3045-28.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Paulino Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial.

Defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita.

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC).

 Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, nos termos 

do art. 335, do Novo Código de Processo Civil.

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344).

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e devolva os autos conclusos para 

deliberações.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 26 de outubro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52598 Nr: 3044-43.2017.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Teixeira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 14.258-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3044-43.2017.811.0036 (52598)

Ação de Busca e Apreensão

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da parte autora de fls. 83/84, pois o requerido 

manifestou, expressamente, perante o Oficial de Justiça (fl. 76) que o 

veículo em comento está na posse de terceiro domiciliado na cidade de 

Rondonópolis/MT, de modo que era sua obrigação processual informar o 

endereço completo de onde se encontra o automóvel objeto da presente 

lide, pois não pode de forma arbitrária embaraçar a realização da busca e 

apreensão determinada por este Juízo.

1) Dessa forma, EXPEÇA-SE competente mandado de intimação do 

requerido, depositário do bem, no endereço diligenciado anteriormente 

(endereço constante da inicial), para que informe ao Oficial de Justiça o 

local onde se encontra o veículo alienado, sob pena de configurar, nos 

termos do artigo 774, V c/c artigo 77, IV e § 2º, todos do CPC/2015, ato 

atentatório à dignidade da justiça, podendo responder por sanções civis e 

penais, devendo, para tanto, constar expressamente esta ordem no 

mandado. Inclusivo, desde já, autorizo o cumprimento nos termos do artigo 

212, do NCPC.

2) Após a juntada nos autos do mandado cumprido, INTIME-SE a parte 

autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, 

conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 31/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38193 Nr: 1165-69.2015.811.0036

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silas Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Dias Vieira, Silvia Dias Vieira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorenza da Silva Martins - 

OAB:9636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dauber Ferreira da 

Silva - OAB:23723, Luizmar Barbosa Vieira - OAB:13059/MT, Ricardo 

Batista Damásio - OAB:7222 B/MT

 Autos n° 1165-69.2015.811.0036 (38193)

Ação de Despejo

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e justifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

manifestem-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 31/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52310 Nr: 2966-49.2017.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilmar Araújo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Domingas Gonçalves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rivelino Lucio de Resende - 
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OAB:7147-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2966-49.2017.811.0036 (52310)

Ação de Inventário

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO o pedido de renúncia do mandado “ad judicia” apresentado pelo 

Advogado Dr. JOSIAS DIAS DA SILVA de fls. 41/42.

Dessa forma, RETIRE do Sistema Apolo o CADASTRO do Dr. JOSIAS DIAS 

DA SILVA como advogado constituído pelo polo ativo desta demanda, 

permanecendo apenas o Dr. Rivelino L. Resende, inscrito na OAB/MT nº 

7.147, como legítimo Advogado para receber as publicações deste 

processo.

2) Após, CUMPRA-SE a serventia integralmente as determinações 

presentes na decisão inicial de fl. 09.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 31/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36443 Nr: 419-07.2015.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Paz Queiróz de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio João Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - 

OAB:18839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubson Pereira Guimarães - 

OAB:18.839-MT

 Autos nº 419-07.2015.811.0036 (36443)

Ação Inventário

 Decisão.

Vistos etc.

CHAMO O FEITO A ORDEM.

Considerando que a parte autora recolheu devidamente às custas 

processuais iniciais. Dou prosseguimento ao presente feito nos seguintes 

termos:

1) Feitas as primeiras declarações, CITEM-SE os herdeiros e INTIME-SE as 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, pelos correios, para os 

termos do inventário (art. 626 do Novo CPC).

2) INTIME-SE o Ministério Público em razão de haver interesses de 

incapazes.

3) Concluídas as citações, ABRIR-SE-Á vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações, nos termos do art. 627 do Novo Código de 

Processo Civil.

4) Após, havendo a juntada aos autos de petições advindas dos 

herdeiros, das Fazendas ou do Ministério Público, INTIME-SE o 

inventariante para que se manifeste sobre elas e comprove nos autos o 

pagamento do ITCMD no prazo de 15 (quinze) dias.

 5) CERTIFIQUE-SE a serventia e volte os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 31/05/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51796 Nr: 2773-34.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Silvino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPN Construtora - Nazareth Construtora LTDA 

-ME, Raelson da Penha Nazareth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2773-34.2017.811.0036

 Código: 51796

Procedimento Ordinário

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido da parte autora de fls. 54, pois para o deferimento da 

citação por edital necessita da comprovação DOCUMENTAL que houve o 

esgotamento das tentativas pela parte autora de localização do endereço 

dos requeridos em comento, como, por exemplo, certidão negativa de 

busca em bancos de dados privados e públicos disponíveis na sociedade.

 Assim, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe nos autos o endereço atualizado dos requeridos 

NAZARETH CONSTRUTORA LTDA - ME e RAELSON DA PENHA 

NAZARETH, para a citação pessoal deles, sob pena de extinção do feito, 

conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 30/05/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54611 Nr: 158-37.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuvécio Cavalcante Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPRAN- Reciclagem e preservação ambiental 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Novaes Porto - 

OAB:20487/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 158-37.2018.811.0036 (54611)

 Cível

Decisão.

Vistos etc.

1) CIENTE da Decisão proferida nos Agravos de Instrumento nº 

1001492-03.8.11.0000, em que figura como agravante CLEUVECIO 

CAVALCANTE RIBEIRO, em que o Douto Desembargador Relator deu 

provimento ao agravo, concedendo o benefício da gratuidade da justiça.

Dessa forma, dou continuidade ao presente feito.

 2) Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a 

inicial.

Com fundamento no princípio constitucional do contraditório e da ampla 

defesa, CITE-SE a parte requerida para contestar a presente ação.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 30/05/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54670 Nr: 187-87.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Luis de Oliveira , Nelydiane Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 187-87.2018.811.0036 (54670)

Ação Declaratória de União Estável

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido do Ministério Público de fls. 14, DESIGNO AUDIÊNCIA de 

instrução e julgamento para o dia 17/10/2018, às 13:30hrs (MT).

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 
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EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA, da audiência 

designada, via DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de 

intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada, nos termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou 

comprometerem em levar as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 

455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 31/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48559 Nr: 1367-75.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kellen Marcia Nunis de 

Castro Segatto - OAB:14267/MT

 Posto isto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de obrigação de fazer, por consequência, extingo o 

presente feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, para isso:1) CONFIRMO e TORNO 

DEFINITIVA a tutela judicial antecipada concedida na decisão liminar de fls. 

45/46 que determinou o Requerido, MUNICÍPIO DE TESOURO/MT, a efetivar 

a matrícula do autor menor impúbere C. L. DOS S. na fase Pré-Escolar I da 

Escola Municipal Criança Esperança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de multa única fixada no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).2) 

CONDENO o requerido, devido a sucumbência, ao pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), 

considerando o valor da causa, a simplicidade da ação e o julgamento 

antecipado, conforme estabelece o art. 85, §2º do NCPC, em favor da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Groso, a serem depositados no 

Banco do Brasil, agência nº 3834-2, conta corrente nº 1.041.044-9, 

conforme art. 179, I, da Lei Complementar Estadual nº 146/03.3) CIÊNCIA 

ao Ministério Público e a Defensoria Pública.P.I.CTransitado em julgado, em 

nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

31/05/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49024 Nr: 1588-58.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlito Ramos de Rezende, José Luiz Sergi Junior, Elis 

erica Alcedina Sergi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmane Gabriel Vieira, Juracy Ramos de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicholas André Ferreira 

Martins - OAB:16.865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1588-58.2017.811.0036 (49024)

Ação Declaratória

Decisão.

Vistos etc.

1) CIENTE da Certidão da Secretaria de fl. 169, em que consta que não 

foram juntados pela parte autora os documentos requeridos como emenda 

a petição inicial, como as 03 (três) últimas declarações de imposto de 

renda dos requerentes.

2) INDEFIRO o pedido da parte autora de fls. 153/158, pois não encontro 

razões para mudar o posicionamento já firmado na decisão de fls. 148.

3) Assim, PELA ÚLTIMA VEZ, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito:

 a) INTIME-SE a parte autora, por meio de seus Causídicos, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, JUNTE aos autos as três últimas declarações 

de imposto de renda dos autores ou, caso não existam, junte aos autos a 

certidão negativa de declaração de imposto de renda de todos os autores.

b) OU RECOLHA a taxa judiciária e as custas judiciais iniciais pendentes.

4) Após transcurso do prazo, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os 

autos conclusos

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 30/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38375 Nr: 1229-79.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Machado de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Gonçalves Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juscelino Barreto Monteiro - 

OAB:3764/MT, Rubson Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Autos n° 1229-79.2015.811.0036 (38375)

Acordo Extrajudicial

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Conhecimento Desconstitutiva de Negócio Jurídico 

c.c. Reintegração de Posse proposta por José Machado de Miranda em 

face de Ailton Gonçalves Guimarães, todos bem qualificados nos autos.

 Vieram aos autos informação de nova composição civil entre as partes 

(fls. 100/101)

As partes transacionaram extrajudicialmente e pleiteiam a homologação 

por sentença do referido acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO, por sentença, o NOVO ACORDO 

realizado entre as partes, para que produza os seus jurídicos efeitos, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC. Para isso:

Sem custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que as 

partes são beneficiários da assistência judiciária gratuita.

NOTIFIQUE-SE a Defensoria Pública.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

P.I.C

 Guiratinga/MT, 31/05/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35843 Nr: 189-62.2015.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Rural Sul de MT- Sicredi Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Duran, Jesus Duran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 189-62.2015.811.0036 (35843)

Carta Precatória

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido retro da parte exequente de fl. 61/62, 

pois, neste caso, resto convicto da necessidade de nova avaliação do 
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bem penhorado antes da designação de hasta pública, principalmente, 

para atualização do seu valor, com o objetivo de evitar futuras nulidades 

da arrematação do imóvel, por preço irrisório.

 1) Assim, EXPEÇA-SE o competente mandado de AVALIAÇÃO do bem 

imóvel penhorado em comento.

2) Após a juntada do Laudo, INTIMEM-SE as Partes para que se 

manifestem sobre o Laudo de Avaliação respectivo no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos 

para a designação do leilão.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 31/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43687 Nr: 1513-53.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kellen Marcia Nunis de 

Castro Segatto - OAB:14267/MT

 Autos n° 1513-53.2016.811.0036 (43687)

Ação Civil Pública

Decisão.

Vistos etc.

1) INDEFIRO o pedido do Ministério Público de fls. 211, uma vez que é 

obrigação da parte buscar pessoalmente ou por meios próprios de que 

dispõe a informação se a liminar por ele requerida atingiu o fim a que se 

destinava.

2) INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e justifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, 

inclusive, já arrolando as testemunhas a serem ouvidas, ou manifestem-se 

pelo interesse do julgamento antecipado da lide

3) Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 30/05/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46121 Nr: 116-22.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso, Município 

de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, VI, do Novo CPC.Tendo em vista que o 

presente feito encontra-se sob o regime jurídico da assistência judiciária 

gratuita, DEIXO de condenar no pagamento das custas e despesas 

processuais.CIÊNCIA ao Ministério Público.Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Às 

providências.Guiratinga/MT, 31/05/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43162 Nr: 1211-24.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa, Iraides Teixeira da Silva 

-ME, Iraides Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/O, Rubson Pereira Guimarães - 

OAB:18.839-MT

 Decido.Isso posto, nos termos do art. 17, §9º, da Lei nº 8.429/92, em 

obediência ao rito especial de processo que envolve improbidade 

administrativa:1) RECEBO A INICIAL para determinar CITAÇÃO dos 

REQUERIDOS para que, querendo, ofereçam outra contestação de mérito 

ou reiterem a que já foi apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.2) Posteriormente, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, 

para apresentar impugnação às questões de mérito já apresentadas e as 

que ainda poderão ser apresentadas pelos requeridos.3) Por fim, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem e justificarem as provas que 

ainda pretendam produzir ou manifestem-se interesse pelo julgamento 

antecipado da lide.4) CERTIFICA-SE a serventia e voltem os autos 

conclusos para deliberações.Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 30/05/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43162 Nr: 1211-24.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa, Iraides Teixeira da Silva 

-ME, Iraides Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/O, Rubson Pereira Guimarães - 

OAB:18.839-MT

 Autos n° 1211-24.2016.811.0036 (43162)

Ação Civil Pública

Despacho.

Vistos etc.

1) INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e justifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, 

inclusive, já arrolando as testemunhas a serem ouvidas, ou manifestem-se 

pelo interesse do julgamento antecipado da lide

3) Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 30/05/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38256 Nr: 1198-59.2015.811.0036

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devilma Francisca Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yvone Carvalho dos Santos, Deusdete 

Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, por 

consequência extingo processo com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Novo Código Civil, para isso:1) DECRETO a substituição da 

curatela do interditado Sr. DEUSDETE EVANGELISTA para sua filha, ora 

autora, DELVINA FRANCISCA EVANGELISTA. 2) INTIME-SE a nova 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 632 de 823



Curadora Definitiva, DELVINA FRANCISCA EVANGELISTA, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo Termo, se compromissando de 

bem e fielmente desempenhar o encargo.3) INSCREVA-SE a presente 

sentença no registro civil de pessoas naturais (Lei 6.015/73, arts. 92/93) e 

PUBLIQUE-SE na imprensa oficial e local, nos exatos termos previstos no 

art. 755, §3º da Nova Lei Processual Civil. 4) CIÊNCIA ao Ministério 

Público.5) Publicados os editais, expedidos os mandados de averbação e 

colhido o compromisso da Sra. Curadora de bem e fielmente cumprir o 

encargo e nada sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado e 

proceda-se às anotações necessárias e, por fim, ARQUIVEM-SE, com as 

baixas nos registros cartorários e distribuição.P.R.I.C. Guiratinga/MT, 

31/05/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49253 Nr: 1688-13.2017.811.0036

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Franciscoda Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Autos n° 1688-13.2017.811.0036 (49253)

Ação Obrigação de Fazer

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e justifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

manifestem-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 31/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35370 Nr: 17-23.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Pereira do Nascimento, 

Adriano Souza Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, ROSALVO DOS SANTOS SALLES - OAB:15986

 Diante do exposto e do parecer do Ministério Público:1) DETERMINO ao 

DETRAN-MT, por intermédio de sua agencia de Guiratinga, 11ª CIRETRAN, 

o CANCELAMENTO da restrição referente ao imposto de IPVA de 2015 e 

2016, período em que o veiculo em comento do requerente MANOEL 

MESSIAS GUIMARÃES encontrava custodiado em nome da Secretaria de 

Segurança Publica do Estado do Mato Grosso, de modo que os 

lançamentos tributários acima referidos não sejam motivos de obstrução a 

transferência do veiculo para terceiros.2) NOTIFIQUE-SE ainda ao DETRAN 

de Mato Grosso por intermédio de sua agencia Local, 11ª CIRETRAN, a 

não lançar no registro do veiculo em tela do requerente MANOEL MESSIAS 

GUIMARÃES qualquer restrição que diga respeito ao período de 14 de 

dezembro de 2014 a 21 de junho de 2017.3) DETERMINO, ainda, que a 

autoridade policial tomem as medidas necessárias para que sejam 

baixadas TODAS restrições que recaíram sobre o carro em referência 

durante a disposição do uso pela Polícia Civil, a fim de que seu proprietário 

possa dele livremente dispor.4) CIÊNCIA ao Ministério Público e ao 

Advogado do terceiro interessado, ora exequente.5) Após o cumprimento 

de todas essas diligências, INTIME-SE o terceiro interessado MANOEL 

MESSIAS GUIMARÃES, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos em relação ao interesse de 

continuidade do presente feito.6) Caso nada seja requerido pelas partes, 

ARQUIVE-SE este processo, após o cumprimento de todos os comandos 

presentes na sentença.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 01/06/2018. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37364 Nr: 770-77.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Mariano de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dubla Valentim Ramos, Iraídes Ferreira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONILDO BEZERRA DOS SANTOS 

- OAB:9883/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eunice de Souza - 

OAB:3572-A

 Autos n° 770-77.2015.811.0036 (37364)

Ação de Responsabilidade Civil

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e justifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

manifestem-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 01/06/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35510 Nr: 83-03.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias Gonçalves de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lupércio Crevelaro, Silvia Tânia Ribeiro Moraes 

Crevelaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - 

OAB:4.656-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO 

CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR - OAB:336941, Marcelo Ruli - 

OAB:135.305-SP, SAMANTA FERNANDES PINHEIRO - OAB:316019

 Autos n° 83-03.2015.811.0036 (35510)

Ação de Rescisão Contratual

Decisão.

Vistos etc.

Compulsando os autos, observa-se que na peça contestatória foi 

noticiado que o autor IZAIAS GONÇALVES DE ARAÚJO faleceu, inclusive, 

a requerida juntou nos autos a Certidão de óbito dele (fl. 219).

Nesse sentido, é sabido que a morte da parte ocasiona a suspensão do 

processo (CPC, art. 313, inc. I) até que parte adote providências para a 

habilitação e sucessão processual pelo espólio ou pelos herdeiros do 

falecido (CPC, arts. 687 e seguintes).

1) Dessa forma, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 60 

(sessenta dias) dias, para que o ADVOGADO DA PARTE AUTORA junte 

nos autos a Certidão de óbito e habilite no feito o Espólio ou todos os 

herdeiros legais do falecido, regularizando a sucessão processual.

 2) Transcurso o referido prazo, com a juntada ou não dos documentos 

para a habilitação, INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, 

sob pena de preclusão de direitos.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 01/06/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36758 Nr: 538-65.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Athos Antônio de Souza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN- Departamento de Transito do Estado 

de Mato Grosso
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O, MARIO 

LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, VI, do Novo CPC.DEIXO de condenar a parte 

autora ao pagamento das custas judiciais pendentes e aos honorários 

advocatícios, com fundamento no Princípio da Boa-fé objetiva, uma vez 

que somente foi possível ter conhecimento da perda do objeto da presente 

demanda com a juntada da peça contestatória.Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Às 

providências.Guiratinga/MT, 01/06/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34971 Nr: 1350-44.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilon Alves de Lima Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Desa Rio das Garças Desenvolvimento 

Energético S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isaque Klarosk - 

OAB:311478/SP, Nalva Milta de Souza Barros Melo - OAB:15.898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058-MT

 Autos n° 1350-44.2014.811.0036 (34971)

Ação Anulatória

Despacho.

Vistos etc.

1) CIENTE da manifestação da parte autora às fls. 172/173 em relação as 

informações e documentos do Cartório de Registro de Imóveis desta 

cidade juntados às fls. 148/160.

2) NOTIFIQUE-SE o Cartório de Registro de Imóveis para que, no prazo de 

10 (dez) dias, preste novas informações sobre os questionamentos e 

acusações realizadas pela parte autora na petição de retro de fls. 

172/173.

3) Após, com fundamento no princípio constitucional do contraditório, 

INTIME-SE a parte requerida, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

MANIFESTE-SE também em relação às informações e documentos do 

Cartório de Registro de Imóveis desta cidade juntados às fls. 148/160, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de preclusão de direitos.

4) Por fim, INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e justifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

manifestem-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 01/06/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48108 Nr: 1131-26.2017.811.0036

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Sebastião de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giordanny Paula Ribeiro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Alves Arcoverde - 

OAB:6761/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, VI, do Novo CPC.Sem custas processuais e 

sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09 e da Constituição 

do Estado de Mato Grosso, art. 10, inciso XXII.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido: 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 01/06/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36801 Nr: 548-12.2015.811.0036

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Cândida Massaguer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Gabriel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763, Quênesse Dyogo do Carmo - OAB:10286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT

 Autos nº 548-12.2015.811.0036 (36801)

Cautelar Inominada

Decisão.

Vistos etc.

CHAMO O FEITO A ORDEM.

DEFIRO o pedido do requerido de fls. 280/281, pois realmente conforme 

Certidão do Gestor Administrativo (fl. 288), por equívoco, não houve a 

gravação na Audiência de Instrução do depoimento do réu JAIRO 

GABRIEL DA SILVA.

Dessa forma, com o objetivo de evitar o cerceamento de defesa, DESIGNO 

AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 16/10/2018, às 13:30hrs 

(MT), APENAS para proceder com a oitiva do requerido JAIRO GABRIEL 

DA SILVA.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 01/06/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38472 Nr: 1262-69.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clemente Lara Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530/O, Leonardo Frederico Lopes-Defensor Público - 

OAB:Mat.100552/DP

 Processo n.º 1262-69.2015.811.0036 (38472)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Observa-se que o Recurso de Apelação de fl. 249/261 foi interposto 

tempestivamente, desse modo RECEBO o referido recurso oferecido pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO, em seus efeitos legais (art. 597, CPP).

Considerando que o apelante já apresentou as suas razões recursais, 

INTIME-SE PESSOALMENTE o réu, bem como o seu advogado constituído, 

para que tenha ciência da sentença proferida por este Juízo e expresse 

se há ou não interesse em recorrer, bem como para que ofereça as 

contrarrazões ao mencionado Recurso de Apelação do Parquet, no prazo 

de 8 (oito) dias.

Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 01/06/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38451 Nr: 1254-92.2015.811.0036

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel da Silva Talon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hortelene Lopes de Moraes - 

OAB:15133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kellen Marcia Nunis de 

Castro Segatto - OAB:14267/MT

 Autos n° 1254-92.2015.811.0036 (38451)

Ação de Cobrança

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação retro 

fls. 236/258, no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1013 do Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do Novo CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 01/06/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41854 Nr: 658-74.2016.811.0036

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luci Clévia Santos Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro de Deus Neto - 

OAB:1606/RO, Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT

 Autos nº 658-74.2016.811.0036 (41854)

Embargos à Execução

Decisão.

Vistos etc.

Com o objetivo de evitar o cerceamento de defesa, DESIGNO AUDIÊNCIA 

de instrução e julgamento para o dia 16/10/2018, às 14:00hrs (MT),

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou 

comprometerem em levar as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 

455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 01/06/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36462 Nr: 434-73.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Garças Energia e Participações S/A, Desa Rio das 

Garças Desenvolvimento Energético S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilva Martins Cunha, Jeferson Van Der Sand, 

PEC Energia S.A, Odélia Dourado Da Silva Van Der Sand

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Varnei Rodrigues - 

OAB:18100/O-MT, VANILZE LEMES DA SILVA - OAB:19563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Ostronoff - 

OAB:19.2980-SP, FABIO MACHADO MALAGO - OAB:236033, 

FERNANDO FERREIRA DA SILVA - OAB:14924/O, Pedro Romeiro 

Hermeto - OAB:42.860

 Autos nº 434-73.2015.811.0036 (36462)

Ação Anulatória

Decisão.

DEFIRO o pedido retro da parte autora de fls. 424/425.

Pois este Juízo tentou em vários endereços citar pessoalmente os 

requeridos JEFERSON VAN DER SAND e ODÉLIA DOURADO DA SILVA 

VAN DER SAND, conforme devolução da Carta Precatória e Certidão do 

Oficial de Justiça acostados aos autos, porém não obteve êxito, 

concluindo-se que eles encontram-se em lugar ignorado ou incerto, pois 

foram infrutíferas as tentativas de sua localização.

1) Dessa forma, CITEM-SE POR EDITAL os requeridos JEFERSON VAN 

DER SAND e ODÉLIA DOURADO DA SILVA VAN DER SAND, por se 

encontrarem em endereço incerto e não sabido (art. 256, II e §3º do 

NCPC), com o prazo de 30 (trinta) dias, e as demais advertências 

previstas em lei.

 2) CASO O REFERIDO PRAZO TRANSCORRER “IN ALBIS”, mantendo-se a 

requerida inerte, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA desta 

Comarca, como CURADORA ESPECIAL desses requeridos. Devendo a 

secretaria, nesse caso, fazer carga dos autos ao Douto Defensor Público 

para apresentar a devida resposta no interesse dessas partes, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

3) Após, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de preclusão. Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 01/06/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42819 Nr: 1024-16.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kellen Marcia Nunis de 

Castro Segatto - OAB:14267/MT

 Autos n° 1024-16.2016.811.0036 (42819)

Ação Civil Pública

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a parte REQUERIDA a fim de que especifique e justifique as 

provas que ainda pretende produzir, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

manifeste-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 01/06/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41143 Nr: 432-69.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de 

Guiratinga-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, é que JULGO 

PROCEDENTE o pedido principal constante na petição inicial, por 

consequência ESTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, I do NCPC, para isso:1) Nesse sentido, 

CONFIRMO a tutela antecipada concedida liminarmente, para determinar 

que o Município de Guiratinga – MT e o Estado Mato Grosso providencie a 

disponibilização do medicamento ARIPIPRAZOL (ARISTAB), em favor da 

paciente MARCELA CARDOSO GONÇALVES, sendo que a interrupção do 

fornecimento do referido medicamento somente poderá cessar após a 

devida orientação médica, haja vista o caráter contínuo no uso do 

remédio.2) Assim, por se tratar de tutela de urgência deferida 

liminarmente, confirmada por sentença, DETERMINO que os requeridos a 

cumpra de imediato, sob pena de BLOQUEIO ONLINE, via Bacenjud, do 

valor necessário para a compra do medicamento.3) NOTIFIQUE-SE ao 

Ministério Público, para que tenha ciência da presente ação, bem como 

demonstre se houve ou não o cumprimento da decisão liminar confirmada 

por esta sentença, bem como requeira o que entender de direito.4) Sem 

custas e honorários.5) Em não havendo interposição de recurso voluntário 

no prazo legal, pelo fato do valor líquido não ser SUPERIOR a 100 (cem) 

salários mínimos vigentes, DEIXO de realizar a remessa do presente feito 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) para o REEXAME 

NECESSÁRIO da presente lide, conforme preceitua o art. 496 do Novo CPC 

Expeça-se o necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após, nada 

sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se.Guiratinga/MT, 01/06/2018. Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34989 Nr: 1356-51.2014.811.0036

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Isaack Moreira Castelo Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Facebook Serviços Online do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA SOUZA DE MORAES - 

OAB:14747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:MT-17.298-A

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente Ação Cautelar de Exibição de Documentos, na forma do art. 485, 

I c/c 319, VI do Novo CPC.REVOGO a decisão liminar que concedeu a 

tutela antecipada exposta na petição inicial.CONDENO o requerente ao 

pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, devido a simplicidade da presente causa e a 

sua extinção sem resolução do mérito, conforme art. 85, §2º do 

NCPC.Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE estes 

autos, independentemente de nova determinação. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 01/06/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43320 Nr: 1287-48.2016.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Pereira Carpes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, para que 

produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, julgo extinto o 

presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo CPC. CONDENO a parte REQUERENTE ao 

pagamento das custas processuais, visto que esta deu causa na 

demanda.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitado em julgado, em 

nada sendo requerido:INTIME-SE a parte para, no prazo de 48h (quarenta 

e oito horas) efetuar o pagamento das custas, sob pena de inscrição em 

dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 CGJ.Quitadas às 

custas, providencie o cancelamento do arresto ou penhora se houver, 

devendo à requerente proceder a devolução do veiculo à requerida, nos 

termos da petição de Ref. 23. Não sendo efetuado o pagamento das 

custas, em conformidade com os Provimentos nº 11/2014-CGJ e 

40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ, encaminhe-se ao 

Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT.Após, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 01/06/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52045 Nr: 2868-64.2017.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Cunha Filho, Idse Ataides Passos 

Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B/MT

 Autos nº 2868-64.2017.811.0036 (52045)

Ação Manutenção de Posse

Despacho.

Vistos etc.

DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 16/10/2018, às 

14:30hrs (MT).

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 02/06/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35782 Nr: 168-86.2015.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaires Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Pereira Soares, Mário de Lima, 

Léa Carvalho Moraes Brzezinski, Francisco César Brezezinsti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Ex positis, nos termos do art. 487, I, do Novo CPC, JULGO 

INTEIRAMENTE PROCEDENTES os pedidos aduzidos nesta ação de 

usucapião ajuizada por JAIRES SANTANA, para DECLARAR a aquisição 

do bem imóvel objeto da presente lide, matriculado sob o nº 3.293 no 1º 

Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT, em que as 

características foram expressas nos documentos de fls. 08/15.Nos 
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termos do art. 1.238 do novo Código Civil, a presente sentença, 

declaratória da aquisição da propriedade imóvel, servirá de título para o 

registro no cartório respectivo.DETERMINO que o registro no serviço de 

imóveis não dependerá do pagamento do imposto de transmissão, vez que 

se trata de forma originária de aquisição da propriedade.EXPEÇA-SE 

mandado de registro da aquisição.A fim de privilegiar os atos processuais 

já realizados, aí incluído o reconhecimento do pedido por parte do 

Requerido, LIMITO os efeitos da ausência de oposição à transferência do 

imóvel à não condenação dos Requeridos nos honorários advocatícios e 

custas processuais.CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 03/06/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37356 Nr: 765-55.2015.811.0036

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZCdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Laísa da Silva - OAB: 

15.633/MT, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos nº 765-55.2015.811.0036 (37356)

Ação de Divórcio

Despacho.

Vistos etc.

1) CIENTE da certidão de fl. 315.

2) INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, JUNTE nos autos o acordo extrajudicial relacionado à divisão 

dos bens do casal, que seria realizado junto ao requerido, sob pena de 

preclusão de direitos.

3) CASO A PARTE AUTORA NÃO junte nos autos o referido acordo ou 

informar que não houve acordo entre as partes, INTIMEM-SE as partes, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem os seus MEMORIAIS 

FINAIS no presente feito, sob pena de preclusão de direitos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 03/06/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52644 Nr: 3058-27.2017.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Campos Pereira, Glória Carlos Campos, Paulo 

Roberto Campos Pereira, Pedro Raimundo Campos Pereira, Maria 

Conceição Campos Pereira de Souza, Marilaura Campos Pereira de 

Moraes, José Carlos Filho, Maria Abadia Campos Pereira, Marcos Paulo 

Ribeiro de Moraes, Washington Luis Campos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:12071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3058-27.2017.811.0036 (52644)

Ação de Inventário

Decisão.

Vistos etc.

CIENTE da certidão de fl. 67.

 INTIME-SE PESSOALMENTE o inventariante para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, dê o devido prosseguimento neste feito, cumprindo 

inteiramente o que foi determinado na decisão retro de fl. 63, sob pena de 

remoção do inventariante ou extinção do processo, sem resolução do 

mérito, conforme estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 03/06/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35069 Nr: 1396-33.2014.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisé Cruz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Pereira da Cruz, Espólio de 

Maria José Silva Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izabella Sant'anna Lelis - 

OAB:17677/O, Rafael Henrique Cruz dos Santos - OAB:22466/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Portanto, uma vez que ao final do processo será realizada a 

prestação de contas por parte do inventariante e restando comprovada a 

necessidade de venda antecipada do bem, a expedição do respectivo 

alvará é medida que se impõe, para isso:1) EXPEÇA-SE, com urgência, o 

respectivo alvará para alienação antecipada do referido imóvel do Espólio: 

“Lote Urbano sob nº 11 correspondente o fundo, medindo dez metros 

fazendo frente para a Rua João Pessoa, por 12,50 metros de ambos os 

lados, limitando à direita com o lote nº 10 com parte do mesmo lote 11, e 

nos fundos com parte ainda do mesmo lote 11. Matrícula imobiliária nº 694, 

regularmente registrado no 1º Serviço Notarial e Registral de Guiratinga” 

(Documentos de fls. 92/99).2) Com a concretização da referida alienação 

antecipada do imóvel, a parte inventariante DEVERÁ PRESTAR CONTAS 

das circunstâncias da alienação e da quitação dos referidos impostos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, bem como depositar em Juízo o saldo do capital 

restante.3) Para dar prosseguimento ao feito, uma vez que já foi 

apresentada as primeiras declarações, CITEM-SE os herdeiros indicados, 

para os termos do inventário e da venda do imóvel (art. 626 do Novo 

CPC).4) Concluídas as citações, ABRIR-SE-Á vista às partes, em cartório 

e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações, nos termos do art. 627 do Novo Código de 

Processo Civil.5) Após, INTIME-SE a parte inventariante para, no prazo de 

60 (sessenta) dias, JUNTAR nos autos o comprovante de quitação ou 

isenção do Imposto de Transmissão causa mortis – ITCD dos bens do 

Espólio, bem como a Certidão Negativa de débito do “de cujus” em relação 

a Fazenda Pública Municipal, sob pena de remoção da inventariança ou 

extinção do processo.6) Posteriormente, ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público.7) Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos para novas deliberações.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 03/06/2018. Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51198 Nr: 2573-27.2017.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antenor Cavalcante de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Alves Arcoverde - 

OAB:6761/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2573-27.2017.811.0036

 Código: 51198

Inventário

Despacho.

Vistos etc.

1) CIENTE dos documentos acostados pela autora as Ref. 15 e 17, 

CITE-SE a Fazenda Pública Estadual, com CARGA/REMESSA dos autos, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se no presente feito se 

concorda com o recolhimento apresentado as fls.31.

2) Após, INTIME-SE a parte autora, representada pelo inventariante, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE nos autos quanto a 

petição da Fazenda Pública Estadual, dando o devido prosseguimento no 
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feito, inclusive, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução de mérito desta Ação, conforme art. 485, II e III, 

§1º do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 03/06/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38526 Nr: 1285-15.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Goulart Administração, Participações e Agropecuária 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Schomoeller Back, Geneslab 

Classificação Vegetal LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Calil Marques Faissal - 

O A B : 1 7 . 9 4 8 - B / M T ,  S é r g i o  H e n r i q u e  G u a r e s c h i  - 

OAB:OAB/MT-9.724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Giudicissi Cunha 

- OAB:19757, Marlos Luiz Bertoni - OAB:44933

 Autos n° 1285-15.2015.811.0036 (38526)

Responsabilidade Civil

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista que a parte autora já apresentou as suas razões finais às 

fls. 281/286, com fundamento no princípio do contraditório e no intuito de 

evitar futuras nulidades por cerceamento de defesa, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a PARTE REQUERIDA para a apresentação dos 

MEMORIAIS FINAIS, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão do 

ato processual.

Após, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02/06/2018

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34954 Nr: 1342-67.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Resende de Magalhães Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688-MT, Hortelene Lopes de Moraes - OAB:15.133-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kellen Marcia Nunis de 

Castro Segatto - OAB:14267/MT

 Autos n°: 1342-67.2014.811.0036 (34954)

Ação de Cobrança

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação retro 

fls. 268/284, no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1013 do Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do Novo CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 01/06/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45700 Nr: 2509-51.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Rosa Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agência Estadual de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados de Mato Grosso-AGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar de Oliveira - 

OAB:MT 16.686-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE processo sem julgamento de 

mérito, na forma do artigo 485, I c/c 330, IV c/c art. 290 ambos do Novo 

Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

dando-se baixa na distribuição.Intimem-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 02/06/2018.Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45761 Nr: 2542-41.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Said

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hortelene Lopes de Moraes - 

OAB:15133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2542-41.2016.811.0036 (45761)

Ação de Cobrança

 Vistos

 Cite-se o réu para responder em 30 (trinta) dias.

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 285 e 319).

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 02 de junho de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47318 Nr: 755-40.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionizia Nascimento dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denisvaldo Silva Jardim - 

OAB:8183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Mischiatti - 

OAB:7568-B

 Autos n° 755-40.2017.811.0036 (47318)

Ação Responsabilidade Civil

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e justifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

manifestem-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 03/06/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50267 Nr: 2144-60.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 638 de 823



 PARTE AUTORA: Nelva Kley Schuh

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, é que JULGO 

PROCEDENTE o pedido principal constante na petição inicial, por 

consequência ESTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, I do NCPC, para isso:1) Nesse sentido, 

CONFIRMO a tutela antecipada concedida liminarmente, para determinar 

que o Município de Tesouro/MT providencie a disponibilização dos 

medicamentos EKSON, MANTIDAM, CITALOGRAN, BONECAL D, 

ALENDRONATO DE SÓDIO e DESOL, em favor da paciente/autora NELVA 

KLEY SCHUH, sendo que a interrupção do fornecimento dos referidos 

medicamentos somente poderá cessar após a devida orientação médica, 

haja vista o caráter contínuo no uso do remédio.2) Assim, por se tratar de 

tutela de urgência deferida liminarmente, confirmada por sentença, 

DETERMINO que o requerido a cumpra de imediato, sob pena de 

BLOQUEIO ONLINE, via Bacenjud, do valor necessário para a compra dos 

medicamentos.3) NOTIFIQUE-SE a DEFENSORIA PÚBLICA, para que tenha 

ciência da presente sentença, bem como demonstre se houve ou não o 

cumprimento da decisão liminar confirmada por esta sentença, bem como 

requeira o que entender de direito.4) CONDENO o requerido, devido a 

sucumbência, ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais), considerando o valor da causa, a 

simplicidade da ação e o julgamento antecipado, conforme estabelece o 

art. 85, §2º do NCPC, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Groso, a serem depositados no Banco do Brasil, agência nº 3834-2, conta 

corrente nº 1.041.044-9, conforme art. 179, I, da Lei Complementar 

Estadual nº 146/03.5) Em não havendo interposição de recurso voluntário 

no prazo legal, pelo fato do valor líquido não ser SUPERIOR a 100 (cem) 

salários mínimos vigentes, DEIXO de realizar a remessa do presente feito 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) para o REEXAME 

NECESSÁRIO da presente lide, conforme preceitua o art. 496 do Novo CPC 

Expeça-se o necessário.Publique-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37266 Nr: 729-13.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 2º Serviço Notarial, Registral e de 

Protestos e Títulos de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DETERMINO a penhora sobre o faturamento mensal do 

executado CARTÓRIO DO 2º SERVIÇO NOTARIAL, REGISTRAL E DE 

PROTESTOS E TITULOS DE GUIRATINGA/MT no percentual de 10% (dez 

por cento), em benefício do exequente, o qual vem sendo aceito pelos 

Tribunais de Justiça, já que não inviabiliza o exercício da atividade 

cartorária, para isso:1) REVOGO a decisão de fl. 64, no intuito de dar 

prosseguimento ao feito, a pedido do credor.2) EXPEÇA-SE mandado de 

penhora de renda mensal, levando em consideração os termos presentes 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral (CNGC).3) 

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte executada para a apresentação de 

embargos do devedor, no prazo de 30 dias, a contar da intimação, na 

forma do que dispõem os artigos 12 e 13 da Lei 6.830/80.4) Após o 

transcurso do referido prazo, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito e atualizando o débito executado, com memorial 

dos cálculos, sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, 

conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 02/06/2018. Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45200 Nr: 2287-83.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias da Silveira, Josias da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2287-83.2016.811.0036 (45200)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

Diante do decurso do prazo de suspensão requerido a Ref. 27, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente, COM A REMESSA/CARGA dos autos 

devido a necessidade de exame integral do feito, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se no processo acerca do retorno da Carta 

Precatória com a finalidade não atingida (fls. 197/209), bem como requerer 

o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito 

desta Ação, conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 03/06/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3230 Nr: 602-03.2000.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinval Vilela de Carvalho, José Pereira Neto, 

Josias José de Oliveira, Alaor Alves de Carvalho Filho, Luciano Bolonha 

Gonsalves, Adevenil Rosa da Silva, Idevaldo Moreira da Silva, Esmério 

José da Silva, Maria das Graças Bicalho, Espólio de Antônio Ferreira Filho, 

Maria da Glória de Moura Pereira, Espólio de Eduardo Cardoso Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Vatutin Loureiro 

Júnior - OAB:OAB/MT.3.876, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 , ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que possa 

apresentar a devida impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, bem como requerer o que entender necessário, sob pena de 

preclusão de direitos.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Guiratinga/MT, 23/05/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44902 Nr: 2117-14.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Elensilzie de 

Oliveira - OAB:6141/MT, Fabiúla Viott - OAB:18199

 Autos n° 2117-14.2016.811.0036 (44902)

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento no princípio constitucional do contraditório, INTIME-SE a 

parte EXEQUENTE, por meio de seu Advogado constituído, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE em relação ao petitório do 

executado de fls. 108/112, requerendo o que entender necessário, sob 

pena de preclusão de direitos.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 31/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38491 Nr: 1271-31.2015.811.0036

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lizete Fernandes Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hortelene Lopes de Moraes - 

OAB:15133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kellen Marcia Nunis de 

Castro Segatto - OAB:14267/MT

 Processo nº 1271-31.2015.811.0036 (38491)

Cível

Sentença.

Vistos etc.

LIZETE FERNANDES BRAGA, já qualificada nos autos, ajuizou a presente 

ação de cobrança de diferenças remuneratórias atrasadas, com pedido 

de antecipação de tutela, em face do MUNICÍPIO DE TESOURO-MT, 

também, igualmente qualificado.

Aduz a Requerente possui legitimidade para propor a presente demanda 

tendo em vista que foi casada com JOSÉ WILSON FERREIRA, falecido em 

29 de março de 2012, que, em vida, trabalhou para o Município Requerido 

na função de auxiliar de tributação, do período de 02/02/1973 a 

25/06/2001, data esta que se aposentou pelo INSS.

Alega, em síntese, que seu falecido marido era servidor público 

aposentado do MUNICÍPIO DE TESOURO-MT.

Salienta ainda que devido a uma defasagem considerativa na 

implementação da conversão do índice da URV (Unidade Real de Valor) 

pela Administração Pública Municipal, quando da implementação do Plano 

Real, teve sua remuneração reduzida, uma vez que houve eventualmente 

a depreciação monetária do valor da moeda.

Assim, argumenta que houve a violação do direito subjetivo do 

Requerente, pela transgressão do preceito constitucional da 

irredutibilidade de vencimentos, insculpido no artigo 37, XV da CF/88, vez 

que, dada a sua natureza cogente, sua edição veio estabelecer padrão 

igualitário para que nenhum cidadão brasileiro viesse a ser prejudicado, 

não comportando nenhuma hipótese de exceção.

Assim, na exordial, a parte autora requer, a condenação do Requerido na 

obrigação de fazer de aplicar o percentual de 11,98%, decorrente da não 

aplicação dos fatores de conversão da URV determinados pela Lei 8.880 

de 27/05/1994, sobre o valor total da remuneração do falecido marido da 

Requerente, bem como a condenação do mesmo ao pagamento, a título de 

danos materiais/perdas salariais, das diferenças havidas na remuneração 

da Requerente identificadas nos cálculos que corresponde a R$ 13.864,34 

(treze mil oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), 

devidamente atualizados.

Documentos que acompanharam a petição inicial (fls. 13/22).

Às fls. 25/26 foi prolatada decisão que deferiu pedido de Justiça gratuita 

da parte autora, contudo não acolheu o pedido de tutela antecipada.

O Município citado (fls. 32), apresentou a sua contestação (fls. 47/80), 

levantando questões preliminares e pugnando pela improcedência total do 

presente feito.

A parte autora intimada a se manifestar sobre a contestação apresentada 

pelo Requerido (fls. 156) não impugnou à contestação (fls. 157).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

1) DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Com a finalidade de homenagear o princípio da economia e celeridade 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

ANTECIPO O JULGAMENTO DO PROCESSO nos termos do artigo 355, I, do 

CPC, mesmo que a matéria controversa seja de fato e direito, visto que 

pela convicção deste Juízo é desnecessária a produção de outras 

provas.

 2) DAS PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO.

2.1) DENUNCIAÇÃO À LIDE ao INSS.

Inicialmente, REJEITO a preliminar arguida de denunciação da lide, uma vez 

que a presente ação pretende tão somente discutir a não integração à 

época do percentual de 11,98% ao salário da parte autora.

2.2) DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

No tocante à preliminar de ausência de interesse processual, aduziu o 

requerido que a autora carece de interesse para postular ação, alegando 

que apenas terão direito ao índice de 11,98%, os servidores que 

receberam as suas remunerações no próprio mês do trabalho, todavia, 

tenho que a matéria em comento é questão de mérito e será tratada 

posteriormente, mediante análise do mérito da ação.

Dessa forma, REJEITO essa preliminar arguida pelo requerido.

 2.3) DA PRESCRIÇÃO.

Preliminarmente, o requerido, arguiu pelo acolhimento da prejudicial de 

mérito, devido à ocorrência da prescrição do fundo de direito, porque, 

segundo ele, o pleito se refere ao reconhecimento do direito à diferença 

salarial reclamada com base na garantia constitucional da irredutibilidade 

salarial e não ao quanto deve ser recebido pela parte autora.

 Nesse diapasão, segundo ele, a prazo quinquenal prescreveu, pois sua 

contagem conta-se da aplicação dos efeitos da Lei nº 8880/94 que 

instituiu a Unidade Real de Valor – URV como padrão monetário nacional, 

sendo assim, já houve o transcurso de mais de 20 (vinte) anos.

Acontece que o entendimento da Jurisprudência é predominante no 

sentido de que a prescrição da pretensão à conversão adequada dos 

vencimentos em URV, não alcança o fundo de direito, ela incide apenas 

sobre as prestações anteriores ao quinquênio que antecede a data do 

protocolo da ação. Senão vejamos:

 “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. 

PRETENSÃO À CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA APENAS 

SOBRE AS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE 

O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 22 DA LEI Nº 8.880 

/94. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. JUROS DE MORA. 

TERMO INICIAL. CITAÇÃO. MODIFICAÇÃO PARCIAL DA R. SENTENÇA 

NESTE TÓPICO. 1. Em se tratando de pedido de reajuste de vencimento em 

decorrência da mudança do padrão monetário que tem implicação nas 

prestações futuras, a prescrição somente ocorre no tocante às 

prestações vencidas fora do quinquênio anterior à data do ajuizamento da 

ação e não em relação ao fundo de direito. 2. A Lei nº 8.880 /94 

determinou que no caso dos servidores públicos o cálculo de conversão 

em URV se faria, em 1º.3.94, com base nos valores nominais dos 

vencimentos nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e 

fevereiro de 1994 tomando-se o equivalente à URV do último dia desses 

meses, e não as datas dos efetivos pagamentos. 3. Afasta-se qualquer 

compensação pelos reajustes administrativos, posteriores a 1º.3.1994, 

nos termos da orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça sobre o tema.

 (TJ-SP, 3ª Câmara de Direito Público 23/07/2013 - 23/7/2013 Apelação 

APL 00222314220128260053 SP 0022231-42.2012.8.26.0053 (TJ-SP) 

Amorim Cantuária)”

Dessa forma, REJEITO essa preliminar arguida pelo requerido.

3) DO MÉRITO.

A parte autora objetiva a implantação do reajuste salarial, com o 

pagamento das diferenças vencidas, em razão da alegada perda salarial 

em decorrência da conversão do Cruzeiro Real para URV, conforme 

estabelece o art. 21, I e §8º, da MP nº 434/94, alterado pela MP nº 457/94, 

posteriormente convertida na Lei nº 8.880/94.

Fundamenta seu pedido, principalmente, afirmando que a conversão do 

salário de seu esposo de Cruzeiro Real para URV foi realizada de forma 

equivocada pelo Município requerido.

Primeiramente, há que se registrar, em princípio, que o direito ao acréscimo 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor público, resultante da equivocada conversão 

do Cruzeiro Real em URV, não caracteriza um aumento na remuneração, 

mas sim o reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no 

momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus 

vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado.

 Sabe-se que o direito ao recebimento de eventual diferença de 

remuneração ocasionada pela incorreta transição econômica já foi objeto 

de apreciação da Corte Infraconstitucional, sob o crivo do rito do recurso 

repetitivo (REsp 1.101.726-SP), prevalecendo a tese de ser devido o 

pagamento de eventual diferença remuneratória ao servidor público.

 Contudo, o pagamento da referida diferença supostamente devida 

somente pode ser realizado mediante a devida comprovação pela parte 

autora dos requisitos necessários, segundo preceitua o art. 373, I do 

NCPC, DE MODO QUE NÃO PROCEDE O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA, pois não é admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro 

atribuir à parte requerida o ônus de produzir prova negativa, quando 

inviável a sua concretização, além de que não há qualquer 

verossimilhança dos fatos narrados na inicial com o direito pretendido, nos 

seguintes termos:

O Supremo Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, 
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acarretado pela equivocada conversão, deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

Sob tal perspectiva, pontuou o Supremo Tribunal Federal que o término da 

incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória.

 O acréscimo percentual, ou o direito à incorporação, demanda, por 

conseguinte, que os vencimentos sejam pagos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, na forma do artigo 168 da Constituição Federal.

Isso porque, como bem ressaltado pelo MINISTRO LUIZ FUX, do Supremo 

Tribunal Federal, “apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice 

calculado em um processo de liquidação, os servidores que recebem as 

suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito 

do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério 

Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês”.

A ampla repercussão das demandas envolvendo a discussão sobre o 

direito à incorporação da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV 

acabou por incutir, nos jurisdicionados, a falsa ideia de que todo e 

qualquer servidor público teria direito ao acréscimo percentual de 11,98%, 

ou do índice decorrente do processo de liquidação. Todavia, apenas os 

servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de 

trabalho fazem jus ao acréscimo, excluindo, por conseguinte, os 

servidores do Executivo Municipal.

 A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 

RE 561.836, com repercussão geral, no qual há expressa referência aos 

servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de 

trabalho.

 Nesse sentido, a ação é improcedente, considerando, que não há 

comprovação nos autos de que a parte autora recebesse os vencimentos 

até o último dia do mês em curso, inclusive, nesse sentido é também o 

entendimento da Jurisprudência, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO 

TARDIA DE MOEDA - CRUZEIRO REAL PARA URV. LEI Nº 8.880/94. 

PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98%, COM 

PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS VENCIDAS E VINCENDAS. 

SERVIDORA ESTADUAL INATIVA, NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO NOS 

AUTOS DE QUE RECEBESSE ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS EM CURSO, 

TENDO SUPORTADO PREJUÍZO COM A CONVERSÃO. PROVA CUJA 

PRODUÇÃO ERA DE EXCLUSIVA ATRIBUIÇÃO DA AUTORA E DEVERIA 

VIR ACOSTADA À INICIAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE QUE 

MERECE SER MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NA 

FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC.

( T J - M G  -  P r o c e s s o  A P L  0 2 2 8 2 9 5 7 0 2 0 1 4 8 1 9 0 0 0 1  R J 

0228295-70.2014.8.19.0001, Orgão Julgador DÉCIMA OITAVA CAMARA 

CIVEL, Publicação13/08/2015 13:36, Julgamento7 de Agosto de 2015, 

Relator DES. MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS).”

“Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Servidor público. 

Reposição salarial de 11,98%. Lei no 8.880/94. Conversão em URV. 3. 

Servidor Público do Executivo. Inaplicabilidade dos critérios de correção. 

Inovação da discussão no recurso. Impossibilidade. Precedentes. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento. A Turma, por votação 

unânime, negou provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto do 

Relator. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro 

Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 01.04.2008. (RE 523793 AgR / RN - RIO 

GRANDE DO NORTE AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): 

Min. GILMAR MENDES Julgamento: 01/04/2008 Órgão Julgador: Segunda 

Turma. Publicação DJe-078 DIVULG 10 Supremo Tribunal 30-04-2008, 

PUBLIC 02-05-2008 Parte(s) AGTE.(S): ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE AGDO.(A/S): MARIA CLÁUDIA ALVES DE BARROS). (Grifamos)”

O Supremo Tribunal Federal não reconheceu, portanto, aos servidores 

públicos do Poder Executivo o direito à incorporação, afirmando, 

consoante retro transcrito, que a recomposição de 11,98% na 

remuneração dos servidores, por erro no critério de conversão da URV, 

não se aplica aos do Poder Executivo.

Pois, em regra, os servidores do Poder Executivo recebiam os salários 

com base no último dia do mês trabalhado, não sofrendo perda alguma, 

diante dos critérios determinados pela legislação federal. Logo, 

diversamente dos servidores dos outros Poderes, a parte autora, esposa 

de servidor falecido do Poder Executivo, não sofreu nenhum prejuízo com 

a conversão da URV.

Além disso, sabe-se que para obter o direito ao recebimento de eventual 

diferença de remuneração ocasionada pela incorreta transição 

econômica, é necessário, por óbvio, que haja nos autos alguma prova 

técnica contábil evidenciando tal situação acostada a inicial.

 Porém, no presente feito, a parte autora não se incumbiu desse ônus, 

restando ausente, portanto, a comprovação do erro no procedimento de 

conversão citado que gerou a redução de sua remuneração inerente à 

investidura em cargo público.

 Nesse sentido, imperioso a improcedência da presente ação, conforme o 

entendimento da Jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ESTRELA. 

CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL EM URV. 

CONCESSÃO DE REAJUSTES PARA COMPENSAÇÃO DE PERDAS 

SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO 

STJ. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE PERDAS SALARIAIS. ART. 333, I, DO 

CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. PARTES 

DEVIDAMENTE INTIMADAS QUANTO AO INTERESSE NA PRODUÇÃO DE 

PROVAS. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.

(TJ-RS, Apelação Cível Nº 70047480686, Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 

24/04/2013)”

Conclui-se, portanto, que a parte autora deixou de comprovar 

suficientemente suas alegações, sendo de rigor a improcedência dos 

pedidos realizados na inicial.

Decido.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de cobrança, 

extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com 

supedâneo no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil.

1) CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, CONTUDO a sua execução deverá seguir o procedimento 

expresso no art. 98, §3º do NCPC, em vista da parte autora ser 

beneficiária da Justiça Gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

2) Transitado em julgado, em nada sendo requerido. ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02/06/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52797 Nr: 3086-92.2017.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos roberto Machado Araujo, Rubens Avelino Freitas 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Kiszewski Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIETRA PY ALBERS - OAB:14294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1) MANTENHO os fundamentos apresentados na 

decisão de fls. 44/45, reformando apenas o dispositivo da referida 

decisão, para CONCEDER aos autores o direito ao parcelamento das 

custas processuais pendentes, em 06 (seis) parcelas mensais, com 

fundamento no art. 98, §6º do CPC.2) Nesse sentido, INTIME-SE a parte 

autora para que junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

comprovante de pagamento da PRIMEIRA PARCELA, no valor que será 

apresentado nas Guias que virão a ser liberadas pelo Departamento de 

Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça, sob pena do indeferimento 

da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito.3) Por fim, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 04/06/2018. Aroldo José 

Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36591 Nr: 482-32.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liz Regina dos Santos Bello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Autos n° 482-32.2015.811.0036 (36591)

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO o desarquivamento dos autos requeridos pela parte exequente.

2) CORRIJA-SE a autuação para que passe a constar como tipo de ação: 

Cumprimento de Sentença.

3) INTIME-SE a autarquia executada, INSS, para, caso queira, apresentar a 

impugnação à execução no prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo CPC.

4) Posteriormente, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e volte os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 04/06/2018

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35356 Nr: 12-98.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Fernando Nascimento Tulha, Ricardo 

Nascimento Tulha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diário de Cuiabá Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Tavares de Sena 

- OAB:6432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A/MT, MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - 

OAB:10369

 Autos n° 12-98.2015.811.0036 (35356)

Ação Anulatória

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da parte autora de fls. 263/266, nos termos 

apresentados, para corrigir erro material, pois realmente foi a parte 

requerida que pediu pela intervenção nos autos do terceiro EDSON 

CORTEZ REAL, através da denunciação da lide, nesses termos:

1) Primeiramente, CUMPRA-SE a serventia o que já foi determinado na 

decisão de fl. 160/161, isso é, CORRIJA-SE no Sistema Apolo a 

distribuição do presente feito, para que passe a constar no polo passivo 

da presente demanda as referidas pessoas denunciadas, terceiras a lide: 

BRAZ FERNANDES DA CUNHA, FRANCISCA CÂNDIDA CAMARGO DA 

CUNHA e EDSON CORTES REAL.

2) Após, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

para que a parte REQUERIDA comprove o falecimento do 

denunciado/requerido EDSON CORTES REAL e, caso positivo, realizar a 

habilitação no feito de todos os herdeiros legais do suposto “de cujus”, 

regularizando o povo passivo da demanda, sob pena de exclusão do 

referido terceiro do polo passivo, com fundamento nas informações 

prestadas na CERTIDÃO de fl. 251 em que consta que houve a devolução 

da Carta de Citação do Sr. Edson Cortes Real, por motivo de seu 

falecimento.

3) Por fim, com fundamento no princípio constitucional do contraditório, 

INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

MANIFESTE-SE em relação a petição e documentos que serão 

apresentados pela parte requerida, sob pena de preclusão de direitos.

Intimem-se. Cumpra-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 04/06/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17123 Nr: 550-21.2011.811.0036

 AÇÃO: Unificação de penas->Incidentes->Execução 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Aparecido Correa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075, Marco Antônio Pires de Souza - OAB:5170/O-MT

 Autos n° 550-21.2011.811.0036 (17123)

Ação Unificação de Penas

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO o pedido do Ministério Público de fls. 799/800, nos termos 

apresentados.

2) Nesse sentido, DETERMINO a retificação do cálculo de pena, sendo 

inserida a pena de 06 anos e 1 mês de reclusão no campo descritivo do 

primeiro crime do recuperando.

3) Após, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 04/06/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47457 Nr: 822-05.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alciene Leandro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/O-MT, Samara Dalla Costra Alves - OAB:19974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 822-05.2017.811.0036 (47457)

Ação de Cobrança

Decisão.

Visto, etc.

1) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte autora, uma vez que em 

análise dos novos documentos juntados às fls. 74/83, resto convicto que 

a autora é pobre nos termos da Lei 1060/50.

2) Dando continuidade ao presente feito, DEIXO de designar audiência de 

conciliação, pois trata-se de ação que envolve interesse público, de modo 

que não é admitido a autocomposição, nos termos do artigo 334, §4º, II do 

NCPC.

3) Nesse sentido, CITE-SE o requerido para que, apresentar contestação a 

petição inicial, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, sob pena das 

advertências a que faz menção o art. 344 do Novo Código de Processo 

Civil.

4) Após o transcurso do referido prazo, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça, caso queira, impugnação à 

contestação, sob pena de preclusão de direitos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Ás providências.

Guiratinga/MT, 04/06/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36849 Nr: 566-33.2015.811.0036

 AÇÃO: Instrução de Rescisória->Atos e expedientes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Nolasco Guimarães Filho, Espólio de Edson 

Nolasco Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garças Energia e Participações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIDAQUE LUIZ NETO - 

OAB:3252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Armelin - 

OAB:18.776/A, Marcelo Alves Puga - OAB:5058-MT

 Autos n° 566-33.2015.811.0036 (36849)

Ação Rescisória

Decisão.

Vistos etc.
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1) Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação de 

fls. 134/145, no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1013 do Novo Código de Processo Civil.

2) INTIME-SE o Apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

3) Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do Novo CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 04/06/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47333 Nr: 766-69.2017.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrícula Cachimbo Estrela do Norte Produtos 

Agropecuários Ltda., Milton Heitor dos Santos, Loreni Battistella dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Pissini Espíndola - 

OAB:198.040-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 766-69.2017.811.0036 (47333)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Compulsando os autos, percebe-se que às fls. 48/52 a parte autora 

depositou adequadamente as diligências do Oficial de Justiça.

Dessa forma, cumpra-se com URGÊNCIA conforme o deprecado.

Após, devolva-se a comarca de origem com as baixas e anotações de 

estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 04/06/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47546 Nr: 874-98.2017.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Elensilzie de Oliveira - 

OAB:6141/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495

 Isso posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE processo sem julgamento de 

mérito, na forma do artigo 485, I c/c 330, IV c/c art. 290 ambos do Novo 

Código de Processo Civil.DEIXO, excepcionalmente, de condenar a parte 

embargante ao pagamento das custas processuais, pois a questão que 

colocou fim a presenta ação foi justamente a falta de quitação 

delas.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na 

distribuição.Intimem-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

04/06/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38491 Nr: 1271-31.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lizete Fernandes Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hortelene Lopes de Moraes - 

OAB:15133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kellen Marcia Nunis de 

Castro Segatto - OAB:14267/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes acerca da sentença de Ref. 51.

Guiratinga - MT, 4 de junho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53826 Nr: 3575-32.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemi Rodrigues Madureira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial.

Defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita.

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC).

 Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, nos termos 

do art. 335, do Novo Código de Processo Civil.

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344).

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e devolva os autos conclusos para 

deliberações.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 47703 Nr: 675-03.2011.811.0096

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVINO HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5603/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, 

impulsono estes autos com vista ao Membro do Ministério Público, para no 

prazo legal, se manifestar acerca da proposta de honorários 

apresentados pelo perito às fls. 335/336. Após, nos termos do Art. 1.209 

da CNGC, impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerida, 

via DJE, para no prazo legal, manifestar acerca da referida proposta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 43280 Nr: 161-89.2007.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, DCDA, RMCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado do denunciado, via 

DJE, para no prazo de 05(cinco) dias , apresentar as alegações finais, 

consoante determinado às fls. 220/220-verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 48095 Nr: 221-86.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON YUJI NOGAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RYODI NOGAMI - 

OAB:14926/O, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:OAB/MT 

13.171

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado do denunciado, via 

DJE, para no prazo de 05(cinco) dias , apresentar os memoriais escritos, 

consoante determinado às fls. 81.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72939 Nr: 630-91.2014.811.0096

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDCC, AND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Processo nº 630-91.2014.811.0096 (Código 72939)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Menor Infrator: J.E de C.C e A.N.D.

Vistos.

Intimem as parte acerca do retorno dos autos à origem.

Considerando que o recurso fora desprovido na íntegra, cumpra-se a 

sentença de fls. 139/145.

Expeça-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências

Itaúba, 15 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46733 Nr: 481-37.2010.811.0096

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSS, MDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Thiago Rebellato Zorzeto - 

OAB:14.338-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O, Gessica Lorca Strapazzon - OAB:20249/O

 Processo nº 481-37.2010.811.0096 (Código 46733)

Requerente: Marinalva de Souza Siqueira

Requerido: Jeremias Jordão Ledesma

Vistos.

Diante do petitório de fls. 63, REVOGO a nomeação da defensora dativa 

Dra. Géssica Lorca Strapazzon (fls. 59/61).

No mais, não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta 

comarca, tenho por bem nomear o douto advogado Dr. Antonio Calzolari, 

como defensor dativo e curador especial a fim de que represente o 

requerido Jeremias Jordão Ledesma durante o trâmite processual.

Intime-se o causídico nomeado para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 15 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44157 Nr: 1036-59.2007.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ACELINO MOREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Paula - 

OAB:10.374-B

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Art. 482, 

VI da CNGC impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade 

de intimar o(s) advogado(s) do Réu, via DJE, acerca da Audiência de 

Oitiva das testemunhas JOAQUIM MARCELINO MOREIRA e JOSÉ ANTONIO 

FERREIRA, designada nos autos da Carta Precatória Cód. 294972, que 

traminta perante o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de 

Sinop-MT, para o dia 20/07/2018, às 14:10 horas, conforme cópia da 

decisão proferida nos autos da missiva juntada às fls.233.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30738 Nr: 578-79.2012.811.0027

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Alves Cabral, Elizabeth Gonçalves Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celestina de Freitas Cabral, Benoni Subtil de 

Oliveira, Anaides Cabral de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT, Luis Felipe Oliveira de Oliveira - 

OAB:7.206-B/MT, Luis Filipe Oliveira de Oliveira - OAB:7.206-B/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56381 Nr: 787-38.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Lucas Ventura Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob 

o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado, para que, no prazo legal, apresente 

resposta à acusação.
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Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56381 Nr: 787-38.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Lucas Ventura Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 55 e seguintes da Lei nº 11.343/2006, notifique-se o 

acusado Jean Lucas Ventura Bueno, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente defesa prévia, inclusive juntando os documentos, 

especificando provas e arrolando as testemunhas pertinentes, sob pena 

de preclusão.

O oficial deverá indagar o acusado se este possui condições para 

contratar advogado, consignando expressamente sua resposta.

Apresentada a resposta escrita, venham–me os autos conclusos para 

decisão de recebimento ou rejeição da denúncia.

Solicitem-se os antecedentes/as certidões criminais.

Solicite-se ainda, a juntada do laudo definitivo da droga.

Quanto ao pedido de incineração dos entorpecentes formulado pela 

autoridade policial (fls. 31/32), analisando atentamente o pleito, entendo 

que nada impede que seja procedida a incineração dos entorpecentes, 

desde que sejam armazenadas amostras necessárias para a realização 

de laudo definitivo de constatação da droga.

 Oficie-se a autoridade policial desta decisão.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 46548 Nr: 2425-77.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Pego, Antonio Batista de Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISVANDER DE CARVALHO - 

OAB:4177, Enio Luiz Caldart Arruda - OAB:13.919

 “Vistos etc. Tendo em vista que o acusado Antônio não foi intimado 

acerca da presente audiência, redesigno a audiência para o dia 

12/06/2018, às 15h00. Oficie-se o Juízo de Cuiabá/MT informando a data 

da nova audiência em Itiquira, bem como solicite novamente para que 

proceda a intimação do acusado do referido ato processual e designe 

ainda dia para seu interrogatório, caso ainda não tenha feito. Intime-se o 

acusado, para que, constitua novo advogado ou para que informe a sua 

impossibilidade financeira para contratar novo causídico. Cumpra-se com 

eficiência o necessário”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48752 Nr: 994-71.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Rosa Somokovitz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 12 de junho de 2018, às 

15h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 26 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49327 Nr: 1267-50.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 12 de junho de 2018, às 

16h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 26 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47191 Nr: 2801-63.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Pontes Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 26 de junho de 2018, às 

16h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 26 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 12241 Nr: 515-25.2010.811.0027

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso, Eli Agostinho 

Kreush

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanildo Serpa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Ouriques - 

OAB:41.182/SC, Jaime da Veiga Júnior - OAB:11.245-SC, Katiussi 

Kalbusch de Souza - OAB:29.670/SC, Laudelino João da Veiga Netto 

- OAB:20.663/SC, Roberta Rodrigues Machado - OAB:38.133-SC, 

Thiago Pereira Seára - OAB:33.285/SC, WELSON GAIVA MARINO - 

OAB:14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Silvério - 

OAB:3404-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o 

Requerente Eli Agostino Kreush, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s) 

constituído(s), via DJE, de que foi procedido o desarquivamento dos autos 

conforme solicitado, devendo o causídico comparecer em cartório para 

retirar os autos em carga, no prazo de 15 (quinze) dias.

Findo o prazo, com ou sem a providência da parte, nada sendo requerido, 

certifique-se e retorne os autos ao arquivo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 4818 Nr: 567-94.2005.811.0027

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice de Moraes Petroni, Jair Petroni, Cecilia Ferreira 

Reyes, Auria Geralda Ferreira de Moraes, Manuel Rufino Reyes, Espólio 

de Diomedes Ferreira, Ivanir Ferreira de Moraes, Eutália Ferreira Moraes, 

Ione Maria Ferreira (representante do Espólio de Diomedes)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Cardoso, Espólio de Rudi 

Rietejn, Maria Anita Zamboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:3076-A-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32514 Nr: 1053-98.2013.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvirges Ventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Auro Mendes de Andrade - 

OAB:8958-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria para imprensa a fim de intimar o 

Requerente, através de seu procurador, para apresentar Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55184 Nr: 228-81.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MARIS 

LUCIA CAMPOS MOTA, Adão Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

02/08/2018, às 15h40min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9890 Nr: 725-47.2008.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Antonio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci Cristiano de Oliveira - 

OAB:7313-MS

 INTIMAÇÃO do executado, na pessoa de seu advogado constituído, para 

que, querendo e, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça embargos acerca 

da restrição veicular de fls. 177 (veículo GM/S10 CHAMP 98, placa HRP 

4705).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6095 Nr: 1699-89.2005.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Octavio Delmutti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Bezerra Saliba, Célia Bueno 

Franco Saliba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358, Osmar Margarido dos Santos - OAB:4.527-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625/B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007 que dispõe 

sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores das 

varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, ante à Certidão de fls. 

647, impulsiono estes autos para o setor de envio de matéria para 

imprensa com a finalidade de intimar o Requerente para se manifestar nos 

autos e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12724 Nr: 21-29.2011.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Belo Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Lopes de Sousa - 

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Dal Bem - 

OAB:13394/MS, Raphael de Lemos Ferreira - OAB:11944-A/MS

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria para imprensa a fim de intimar o 

Requerido, através de seu procurador, para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46626 Nr: 2487-20.2016.811.0027

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIO ALVES DOS SANTOS, Filiação: 

Edite Alves, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do indiciado acerca do pedido de medidas protetivas, 

deferidas em favor de Cleide Coelho de Barros, conforme decisão abaixo 

transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos etc. O Delegado de Polícia, obediente ao 

disposto no art. 12, inciso III, da Lei nº 11.340/06, encaminhou o presente 

pedido de providências protetivas em favor de Cleide Coelho de Barros, 

devidamente qualificada, visando à imposição de restrições a Fabio Alves 

dos Santos, igualmente qualificado.A vítima declarou que manteve um 

relacionamento com o suposto agressor por nove anos, mas que 

atualmente eles estão separados há aproximadamente quatro meses. 

Relatou que o suposto agressor não aceita o fim da relação amorosa, 

sendo que ele vem lhe perseguindo e no dia 06/01/2016 ele proferiu 

ameaças de morte em seu desfavor.Pediu, ao final, aplicação de medidas 

protetivas consistentes na proibição do agressor em manter contato com 

ela, seus familiares e testemunhas por quaisquer meios de comunicação; 

bem como se aproximar da vítima, de seus familiares e das testemunhas, 

no limite mínimo de 300 (trezentos) metros; e na proibição deste em 

frequentar a residência, a fim de preservar a sua integridade física. 
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Vieram-me os autos conclusos.É o relatório do necessário. Fundamento e 

Decido.De início, cumpre anotar que entre todos os tipos de violência 

existentes contra a mulher, aquela praticada no ambiente familiar é uma 

das mais cruéis e perversas. O lar, identificado como local acolhedor e de 

conforto passa a ser, nestes casos, um ambiente de perigo contínuo que 

resulta num estado de medo e ansiedade permanentes.No caso em 

estudo, resta configurada a situação de iminente risco de violência 

decorrente da relação amorosa existente entre a ofendida e o requerido. 

Portanto, presentes os requisitos que autorizam a atuação estatal e a 

tutela judicial no sentido de propiciar instrumentos próprios para coibir a 

concretização destes riscos.Ademais, é importante frisar que a palavra da 

vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico é de suma importância, já 

que, em regra, as violências ocorrem, na maioria das vezes, dentro do 

próprio âmbito familiar, sem prova testemunhal.Neste sentido a 

jurisprudência, “Sendo demonstradas a necessidade e a razoabilidade das 

determinações da autoridade coatora, que visaram à proteção de mulher 

contra a prática de violência moral e psicológica por parte do paciente, 

devem elas ser mantidas. Não constitui constrangimento ilegal o 

deferimento de medidas protetivas apoiadas em fatos que denunciam 

conduta ameaçadora do marido contra a mulher. Ordem de habeas corpus 

denegada (TJMA - Tribunal de Justiça do Maranhão - Processo Número: 

226672007 - Acórdão: 0706972008 - Relator: LOURIVAL DE JESUS 

SEREJO SOUSA - Data de Publicação: 11/02/2008)”.Assim, configurada a 

hipótese de violência doméstica (art. 7º, inciso II, da Lei n.º 11.340, de 

07.08.06), bem como a imperiosa necessidade de aplicação de medidas de 

proteção à ofendida, o deferimento da imposição das medidas é de rigor, 

no intuito de resguardar a integridade física e psíquica da requerente.À 

vista do exposto, nos termos do artigo 22 da denominada Lei Maria da 

Penha (Lei n.º 11.340/2006), concedo à ofendida todas as medidas 

postuladas.Intime-se a requerente pessoalmente desta decisão, 

cientificando-a, ainda, de que caso o requerido descumpra qualquer das 

medidas acima impostas, deverá a autora imediatamente procurar a 

Delegacia de Polícia ou mesmo o Fórum local para a adoção das medidas 

pertinentes. Intime-se o requerido pessoalmente, cientificando-o de que o 

descumprimento de qualquer dessas medidas ensejará na decretação de 

sua prisão preventiva (art. 20 da Lei n.º 11.340/06).Oficie-se o Delegado 

de Polícia local, dando-lhe ciência da presente decisão.Ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se com eficiência o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Letícia dos Santos 

Campos, digitei.

Itiquira, 01 de junho de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 6625 Nr: 1580-68.2005.811.0047

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alveron Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Leolino Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almerindo dos Santos Neto - 

OAB:3.910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o desfecho do processo em apenso.

Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 22 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12367 Nr: 663-10.2009.811.0047

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alveron Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosa de Souza dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almerindo dos Santos Neto - 

OAB:3.910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção ao requerimento formulado pela Fazenda Pública Estadual às 

fls. 244/245, INTIMEM-SE os herdeiros, por intermédio de seu advogado 

constituído nos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, justificarem a 

ausência dos animais (gado) no patrimônio da meeira, bem como se 

manifestar quanto aos demais pedidos formulados.

 Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 29 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13321 Nr: 326-84.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeni Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando o teor da certidão de fls. 207 dos autos, DETERMINO que a 

secretaria providencie o integral cumprimento da decisão de fls. 199 dos 

autos, devendo atentar-se, para que os alvarás a serem expedido 

deverão constar como beneficiário o causídico subscritor da petição de 

fls. 203 dos autos, ou seja, Dr. James Rogério Baptista.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 30 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31560 Nr: 335-41.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rail Tenorio da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença promovido por RAIL TENORIO DA 

ROCHA em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A Exequente manifestou-se às fls. 170, pugnando pela extinção do 

processo, tendo em vista o pagamento integral do débito.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme informado às fls. 170, a pretensão da parte exequente foi 

satisfeita, assim, outra providência não há que a extinção do feito, nos 

termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. In verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita; (...)”

“Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Compulsando aos autos, nota-se que o advogado constituído possui 

poderes específicos para receber e dar quitação, trazendo aos autos 

documento (recibo) (fls. 171) devidamente assinado pelo autor, dando 

quitação dos valores que lhe eram devidos.

 Vale destacar, que a boa fé é presumida, dependendo de prova tão 

somente a má-fé, por corolário, presume-se que os valores levantados 

pelo douto causídico tenham sido repassados ao autor.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, consoante regra ínsita no artigo 924, II, do Código 

Processual Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 
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necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 30 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13696 Nr: 705-25.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Filomeno Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Dalvo de Oliveira Junior - 

OAB:9.459, João Paulo Carvalho Feitosa - OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença promovido por ADÃO FILOMENO 

ALVES em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A Exequente manifestou-se às fls. 176, informando o pagamento dos 

valores do autor.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme informado às fls. 176, a pretensão da parte exequente foi 

satisfeita, assim, outra providência não há que a extinção do feito, nos 

termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. In verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita; (...)”

“Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Compulsando aos autos, nota-se que o advogado constituído possui 

poderes específicos para receber e dar quitação, trazendo aos autos 

documento (recibo) (fls. 176) devidamente assinado pelo autor, dando 

quitação dos valores que lhe eram devidos.

 Vale destacar, que a boa fé é presumida, dependendo de prova tão 

somente a má-fé, por corolário, presume-se que os valores levantados 

pelo douto causídico tenham sido repassados ao autor.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, consoante regra ínsita no artigo 924, II, do Código 

Processual Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 30 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14332 Nr: 144-64.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alipio Raimundo da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 21 de maio de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14128 Nr: 1140-96.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adolfo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leôncio Pinheiro da Silva Neto 

- OAB:14377/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal em 

face de José Adolfo de Souza, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

O processo teve seu regular andamento, tendo a parte exequente às fls. 

45 dos autos, requerido a extinção do feito tendo em vista o pagamento do 

débito.

Vieram os autos conclusos para sentença.

 É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando os autos observa-se que a Fazenda Pública requereu a 

extinção do feito em razão do pagamento da dívida (fls. 45).

Dessa forma, tomando-se em consideração que em processo de 

execução a extinção só produz efeito quando declarada por sentença, 

conforme disposição do art. 925 do CPC, bem como se conclui inexistir 

débito remanescente, ante a existência de prova de pagamento, a 

extinção do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto JULGO EXTINTO o presente processo, em face do 

pagamento, com supedâneo no art. 924, inciso II e art. 925, ambos do CPC.

Custas pelo executado.

INTIMEM-SE as partes.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

No mais, compulsando os autos verifica-se que consta dos autos às fls. 

39/40, a informação de que foram bloqueados valores de contas 

bancárias do executado, via Bacenjud, dessa forma, DETERMINO a 

intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem a esse respeito, requerendo o que entender pertinente.

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 30 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15135 Nr: 949-17.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainério Espíndola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Execução Contra a Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso promovida por RAINÉRIO ESPÍNDOLA, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Compulsando os autos, mais especificamente os documentos de fls. 

77/78, constata-se informação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso de efetivo pagamento do débito executado. 

Devidamente intimado, a parte exequente permaneceu inerte, consoante 

certificado às fls. 81 dos autos.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Da forma como se apresenta o processo, dessume-se concordância, 

ainda que tácita, com o pagamento realizado.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme informado às fls. 77/78 dos autos, a pretensão da parte 

exequente foi satisfeita, assim, outra providência não há que a extinção 

do feito, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. In 

verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita; (...)”

“Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, 
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consoante regra ínsita no artigo 924, inciso II, do Código Processual Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

INTIMEM-SE as partes.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 30 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32171 Nr: 1018-78.2013.811.0047

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILÉIA FERREIRA RODRIGUES, ZÉLIA FERREIRA 

PIRES, ANA MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARCEBIDES FERREIRA DE 

SOUZA, CARLOS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092-B, Núbia Fernanda Rodrigues Macedo - OAB:17.925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092-B

 Vistos.

Considerando que devidamente intimada (fls. 106/107) a inventariante 

deixou de providenciar o regular andamento do feito, com fundamento no 

art. 622, inciso II, do CPC, DETERMINO a remoção da inventariante 

LUCILÉIA FERREIRA RODRIGUES do encargo.

E, em atenção a ordem de preferência estabelecida no art. 617, do CPC, 

NOMEIO como inventariante o herdeiro necessário CARLOS FERREIRA DE 

SOUZA devendo ser providenciada a sua intimação acerca da nomeação 

para que, no prazo de 20 (vinte) dias, em aceitando o encargo, promova o 

andamento do feito, requerendo o que entender pertinente.

Decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos conclusos para análise.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 30 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32755 Nr: 80-49.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicodemos Honorato de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença promovido por NICODEMOS 

HONORATO DE SOUZA em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A Exequente manifestou-se às fls. 179, pugnando pela extinção do 

processo, tendo em vista o pagamento integral do débito.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme informado às fls. 179, a pretensão da parte exequente foi 

satisfeita, assim, outra providência não há que a extinção do feito, nos 

termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. In verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita; (...)”

“Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Compulsando aos autos, nota-se que o advogado constituído possui 

poderes específicos para receber e dar quitação, trazendo aos autos 

documento (recibo) (fls. 180) devidamente assinado pelo autor, dando 

quitação dos valores que lhe eram devidos.

 Vale destacar, que a boa fé é presumida, dependendo de prova tão 

somente a má-fé, por corolário, presume-se que os valores levantados 

pelo douto causídico tenham sido repassados ao autor.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, consoante regra ínsita no artigo 924, II, do Código 

Processual Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 30 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35419 Nr: 319-19.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYANE KENIA ROCHA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) advogado(s), via Diário 

da Justiça Eletrônico – DJE, para que fique ciente do recurso interposto 

pela parte adversa, bem como para que, caso julgue pertinente, ofereça 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Jauru, 30 de maio de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40307 Nr: 590-91.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETH FERREIRA DE ALMEIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) advogado(s), via Diário 

da Justiça Eletrônico – DJE, para que fique ciente do recurso interposto 

pela parte adversa, bem como para que, caso julgue pertinente, ofereça 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Jauru, 30 de maio de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45409 Nr: 1684-40.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Silva Vila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON CARDOSO DE JESUS , ROBSON 

CARDOSO DE JESUS, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, PAGSEGURO 
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INTERNET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRLA THANDRA MARTINS - 

OAB:19699/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De proêmio, por economia processual, celeridade e por ausência de 

qualquer prejuízo às partes, RECEBO o aditamento da inicial para incluir no 

polo passivo da demanda o Banco Bradesco S/A.

No mais, compulsando os autos verifico que até a presente data não 

houve o efetivo cumprimento da decisão proferida na audiência realizada 

em 27/03/2018 (pp. 147 e 149/150) dessa forma, DETERMINO:

 - A CITAÇÃO/ intimação do BANCO BRADESCO S/A para comparecer à 

audiênica de conciliação abaixo designada ou apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335 e 231, II), devendo ser 

cientificado de que não respondendo presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II);

- A EXPEDIÇÃO, com urgência, de edital de citação das partes requeridas 

ROBSON CARDOSO DE JESUS e empresa FLORIPA COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ONLINE LTD, para o qual fixo prazo de 30 

dias, nos termos do art. 256, II c/c 257, I, do CPC, para comparecerem à 

audiência de conciliação ou, uma vez frustrada esta, apresentarem 

resposta à inicial;

 - A CITAÇÃO da empresa PAGSEGURO INTERNET por CARTA POSTAL, 

no endereço constante da inicial.

Por corolário, CANCELO a audiência outrora designada e REDESIGNO o 

ato de Conciliação para o dia 11/09/2018, às 13h30min (MT).

CITEM-SE. INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 04 de junho de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. º 020/2018/DF

O Doutor ALCINDO PERES DA ROSA – MMª. Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Juscimeira, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a Lei Municipal nº 18, de 17/11/1983 (aniversário do 

município) e Lei nº 33, de 24/7/1984 (padroeiro);

RESOLVE:

Art. 1º suspender o expediente do Foro Judicial e Extra Judicial desta 

Comarca, nos dias 6/8/2018 (segunda-feira) e 10/12/2018 

(segunda-feira), este, alusivo a comemoração ao aniversário de 

emancipação politico-administrativo do Município de Juscimeira e, àquele, 

em comemoração ao padroeiro da Cidade (Bom Jesus).

Art. 2º prorrogar os prazos processuais que se iniciariam ou se 

encerrariam nesses dias para o primeiro dia útil subsequente.

Art. 3º encaminhe-se cópia à Corregedoria Geral da Justiça, Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, Ministério Público, Defensoria Pública, 

OAB e aos Cartórios Extrajudiciais desta Comarca.

Publique-se e Registre-se.

Juscimeira, 4 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito-Diretor

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 27554 Nr: 662-12.2015.811.0048

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO FELIPE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de abrir vistas as 

partes, para manifestarem sobre o calculo de pena na Ref. 54, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 43692 Nr: 1128-98.2018.811.0048

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO(A) DE POLÍCIA DE JUSCIMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, WILLIAN CATARINO SOARES - OAB:5664

 3. ANTE O EXPOSTO... INDEFIRO o pedido de liberdade provisória 

formulado pelo réu Fabiano Ferreira da Silva.4. Ciência ao Ministério 

Público.5. Deixo de analisar o petitório de ref. 21, eis que tratar-se do 

mesmo objeto da ref. 17, ora examinado. 6. Expeça-se ofício à Comarca 

de Porto Esperidião/MT noticiando a prisão do flagranteado.7. Intime-se o 

réu da presente decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário, inclusive 

carta precatória, com prazo de 20 (vinte) dias. De Jaciara/MT para 

Juscimeira/MT, 30 de maio de 2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31675 Nr: 1003-04.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORANDI OTÁVIO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO MARTINS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:MT-17595, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 Vistos.

1.Diante do petitórios de Ref: 35 e Ref:36, verifico a necessidade de 

prosseguir na instrução do feito em busca da entrega do devido processo 

legal. Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

01/08/2018, às 13h (horário oficial de Cuiabá-MT), na qual as partes 

deverão comparecer acompanhadas de seus Advogados.

2. Dispenso as partes de apresentarem rol de testemunhas, eis que os 

Advogados DEVERÃO comparecer com as testemunhas que pretendem 

ouvir durante a oralidade, à inteligência do artigo 455 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, deverão os causídicos se atentarem ao 

disposto no artigo 357, § 6º do novo Código de Processo Civil.

3. Intimem-se, as partes e o(a)(s) Advogado(a)(s).

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira/MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43925 Nr: 1278-79.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO FERREIRA DA SILVA, RAIMUNDO 

MONÇÃO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CATARINO SOARES - 

OAB:5664

 Vistos.1. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face dos 

réus acima identificado, como incurso na(s) sanção(ões) nela 

descrita(s).Analisando os autos, em juízo introdutório, verifico que estão 

preenchidos os requisitos indispensáveis para a formalização da 

denúncia, bem como presentes as condições gerais e específicas da 

ação penal.Com efeito, há nos autos prova da materialidade do crime 

imputado ao(s) acusado(s), assim como (...) constituído(a)(s) ou 

condições de constituir(em) procurador(a). Em caso negativo, os autos 

deverão ser encaminhados imediatamente à Defensoria Pública para 

patrocinar a defesa, independentemente do transcurso do prazo de 10 

(dez) dias acima assinalado.7. Não tendo sido juntada(s) aos autos, 
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solicite informação(ões) sobre eventual(ais) antecedente(s) da(o) 

acusada(o) no Cartório Distribuidor desta Comarca, no Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso, no Instituto Nacional de 

Identificação Criminal, e demais localidades solicitadas na cota ministerial 

do "parquet".8. Comunique o recebimento desta denúncia ao distribuidor 

criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à 

Delegacia de Polícia local.9. Cumpra-se inclusive o item "d" da cota de 

oferecimento da denúncia.10. Apresentada ou não a resposta no prazo de 

10 (dez) dias, volte-me conclusos.11. Por fim, diante do pleito contido no 

petitório retro, dê-se vistas dos autos ao membro do Ministério Público 

para manifestação. 12. Cumpra-se.Juscimeira – MT, 04 de junho de 

2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44028 Nr: 1316-91.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE SANSÃO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, juntando aos autos cópia de instrumento procuratório 

público, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Caso não seja juntada a declaração, a parte autora deverá recolher o 

preparo do feito, sob pena de indeferimento da inicial.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 04 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43956 Nr: 1289-11.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GUILHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida.

 4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

15/08//2018, às 14h30min (horário oficial de Mato Grosso).

5. Cite-se e intime-se a parte requerida, com a antecedência mínima de 10 

(dez) dias, para comparecer à audiência ou querendo, apresentar 

resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, ficando o réu ciente de que, não comparecendo e não se 

representando por preposto com poderes para transigir, ou não se 

defendendo, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos.

6. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

8. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 04 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43855 Nr: 1233-75.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA SILVA E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina artigo 319, o inciso 

VI e artigo 320, ambos do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos os documentos pessoais, 

comprovante de endereço, procuração “ad judicia”, devendo juntar ainda, 

documentos que comprove as alegações, bem como declaração de 

hipossuficiência ou proceda ao recolhimento das custas processuais e 

taxas judiciais, haja vista que ao montar o processo o arquivo do 

movimento não é suportado e não incluído na montagem, impossibilitando o 

acesso ao mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 4 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43659 Nr: 1115-02.2018.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II e V do 

art. 319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, retificando o valor da causa, devendo ser observado, 

o(s) valor(es) do(s) bem(ns) que deverão ser(em) partilhado(s), bem 

como para que junte aos autos documento(s) que comprove sua qualidade 

de hipossuficiência, ou proceda ao recolhimento das custas processuais 

e taxas judiciais, tudo sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 04 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43923 Nr: 1276-12.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMSG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO SOARES GIGLIO - 

OAB:15474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o art. 320 do NCPC.

2. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, juntando aos autos a certidão de nascimento da menor 

Emilly Victória Souza Gomes, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 04 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44182 Nr: 1400-92.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DE ARAUJO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA TEIXEIRA 

BATISTA - OAB:16.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da 

precatória de mandado.

2. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

3. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira-MT, 04 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43961 Nr: 1291-78.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÕMICA FEDERAL - CAIXA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EDIMILSON PEIXOTO SILVA , DEJALMA 

FERREIRA DOS SANTOS, CELINA FERREIRA DE OLIVEIRA, WELKISLEY 

PAULA LATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER SARAIVA DE SOUZA - 

OAB:MT/8.267-B, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - 

OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da 

precatória de mandado.

2. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

3. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira - MT, 04 de junho de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43915 Nr: 1270-05.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA JORGE SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Oficie-se solicitando o envio do documento essencial mencionado na 

missiva (despacho/decisão inicial).

2. Não sendo apresentada resposta ao ofício no prazo de 30 (trinta) dias, 

ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste 

juízo, baixas e anotações de estilo.

3. Do contrário, com a juntada do documento solicitado, venham-me 

conclusos para novas deliberações.

4. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 21 de maio de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41266 Nr: 132-03.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISIQUIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42040 Nr: 466-37.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUSA MARQUES GONÇALVES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38301 Nr: 2219-63.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36322 Nr: 1290-30.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - OAB:

 Vistos.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 
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do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 11 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-18.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

WALBER JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELINALDO DA SILVA NOGUEIRA - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogados do(a) 

REQUERENTE: ROBIE BITENCOURT IANHES - MT0005348S, ANDREIA 

PINHEIRO - MT0010946A-O, para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

17/07/2018 Hora: 13:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) que o não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) 

Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48514 Nr: 339-91.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. F. BOCCA E CIA LTDA, Valmor Francisco 

Bocca, MARCIA FEDRIZ BOCCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): V. F. BOCCA E CIA LTDA, CNPJ: 

01528706000193, atualmente em local incerto e não sabido VALMOR 

FRANCISCO BOCCA, Cpf: 52491056968, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido MARCIA FEDRIZ BOCCA, Cpf: 85201774172, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de V. F. 

BOCCA E CIA LTDA, VALMOR FRANCISCO BOCCAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA N° 2010309, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 309/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/01/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 962,20

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72932 Nr: 1203-85.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGD, PCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MARCELÂNDIA - OAB:, Gustavo Dias Cintra Mac Cracken - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NELSON DE SOUSA DUARTE, Cpf: 

04986710117, Rg: 2447085-6, Filiação: Pedro Romão Duarte e de Maria 

Almeida de Sousa, data de nascimento: 11/11/1982, brasileiro(a), natural 

de Sete Quedas-MS, solteiro(a), tratorista, Telefone (66) 9611-0532. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 562,59 (Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e 

nove centavos)

Resumo da Inicial: A genitora da exequente e o executado celebraram 

acordo, posteriormente homologado por este Nobre Juízo, em sede do qual 

restou avençado que o executado pagaria, em favor da exequente, a título 

de prestação alimentícia, o importe de 27,53% do salário mínimo vigente, 

até o dia 10 de cada mês.

Despacho/Decisão: Vistos etc.I)RECEBO a inicial em todos os seus 

termos.II)DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.III)CITE-SE o executado 

nos termos do artigo 528 do CPC, na forma requerida, para efetuar o 

pagamento da pensão alimentícia em atraso quanto aos valores de junho e 

julho de 2017, totalizando 562,59 (quinhentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e nove centavos) e as que vencerem no curso do processo, e 

no prazo legal de 03 (três) dias, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil, 

conforme § 3° do artigo 528 do CPC e Súmula 309 do STJ.IV)Em caso de 

não pagamento da dívida pelo executado, no prazo assinalado, 

proceda-se desde já ao PROTESTO do pronunciamento judicial, nos 

termos do artigo 517 do NCPC.V)No caso do inciso anterior, certifique-se, 

remetendo os autos à contadoria do juízo para atualização do débito. 

Após, façam os autos conclusos.VI)CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.VII)CIÊNCIA ao Ministério Público.VIII)CIÊNCIA a Defensoria 

Pública.Marcelândia/MT, 28 de agosto de 2017.Rafael Siman CarvalhoJuiz 

de Direito Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 23 de maio de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68220 Nr: 352-80.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÍOBJ, MARISTELA BITENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JOPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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Consubstanciado aos requerimentos do executado exarados em petição 

às fls. 108/110, INTIME-SE com urgência a parte autora, para que no prazo 

de 10 (dez) dias manifeste-se quanto aos pedidos e documentos 

anexados às fls. 111/118.

Destarte, por ora, suspendo parcialmente o cumprimento da determinação 

à fl. 102/102-v, quanto à expedição de mandado de prisão.

Sendo o caso, certifique-se o decurso de prazo, volte concluso.

Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 30 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73870 Nr: 1689-70.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUAN MARQUES SILVA SANTOS, PAMELA 

GABRIELE DA SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Névio Pegoraro - OAB:6904-B

 Vistos em correição.

Com urgência, intime-se a defesa da ré Pamela, Dr. Névio Pegoraro 

(fl.113), para que promova a defesa necessária, bem como, anexe junto à 

manifestação, a respectiva procuração.

 Ainda, solicite informações quanto ao cumprimento da carta precatória à 

fl.129, com urgência.

Após, conclusão.

 Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 30 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62188 Nr: 876-82.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A C S MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SORRISÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 Vistos em correição.

Alvará assinado, aguarde-se o pagamento e intime-se a exequente para 

se manifestar no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do processo.

Marcelândia/MT, 16 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 40458 Nr: 268-31.2006.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67528 Nr: 40-07.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL 

DO CENTRO OESTE - ADESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão 

(_x_); sentença (__).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74388 Nr: 1974-63.2017.811.0109

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINA STORCH, DANIEL STORCH, BRUNO STORCH, 

DAVI STORCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO, HEINZ DIETER STORCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte (_x_) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)

-se sobre fls. __23__;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64268 Nr: 1194-31.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER ULISSES DOS SANTOS 

INFORMATICA - ME, OSVALDIR PRATA ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.____52____, a Secretaria para 

ato do ofício;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46347 Nr: 141-88.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estela Maris Perin Dal Piva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se decurso de prazo;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46163 Nr: 1910-68.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDA PARECIDA AMADIO BUENO 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se a devolução de Precatória de fls. __57___;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73113 Nr: 1300-85.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIENE FERREIRA JANSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 
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OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se decurso de prazo;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46117 Nr: 1858-72.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.__88______, a Secretaria para 

ato do ofício;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74856 Nr: 232-66.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO APARECIDO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Milano Jordano - 

OAB:MT / 12.910 -E, Vinicius Ribeiro Mota - OAB:

 Vistas ao representante do Ministério Público;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62865 Nr: 227-29.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AB MANZEPPI - 

OAB:9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:MT-14.250-A, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333/MT

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.__118______, a Secretaria para 

ato do ofício;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46152 Nr: 1873-41.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CALDATO S/A INDÚSTRIA DE MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.___40_____, a Secretaria para 

ato do ofício;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61410 Nr: 108-59.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CALDATO S/A INDÚSTRIA DE MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.__26______, a Secretaria para 

ato do ofício;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70434 Nr: 1470-91.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZABETE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Processo em ordem, aguarde-se a realização de audiência já aprazada;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47182 Nr: 978-46.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLIMÉBIO DEBORTOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se a devolução de Precatória de fls. __46___;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60881 Nr: 858-95.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO GOLICZESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se o decurso do prazo _______________________________;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62988 Nr: 141-15.2014.811.0109

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINO PEREIRA DE JEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PEREIRA JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls._86______, conforme requerida(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60405 Nr: 362-66.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARVALHO GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 Vistas ao representante do Ministério Público;

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47809 Nr: 1594-21.2009.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCELO GANTUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE GABRIEL KATO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 Intime-se a parte executada para, em 15 dias, apresentar impugnação à 

execução / cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45345 Nr: 1096-56.2008.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BERNADELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR GASQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, Paulo César Barbosa dos Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.__118______, a Secretaria para 

ato do ofício;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 39460 Nr: 428-56.2006.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULO SEDANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO ALVARES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Henrica Borin 

Giordano - OAB:14022-A/MT, Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte (__) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. ____;

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66398 Nr: 720-49.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA, 

ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA 

DENÚNCIA, e o faço para:1.DESCLASSIFICAR o delito previsto no art. 155, 

§ 4º, incisos III e IV, do Código Penal, descrito na denúncia, CONDENANDO 

os acusados ANTÔNIO FRANCISCO DE SOUSA e ALEXANDRE DA SILVA 

FERNANDES, já qualificados nos autos, com incurso na pena do artigo 180 

do Código Penal, aplicando a regra prevista no art. 383 do Código de 

Processo Penal;2.CONDENAR o acusado ANTÔNIO FRANCISCO DE 

SOUSA, já qualificado nos autos, nas penas do art. 180, “caput” e art.157, 

§ 2º inciso II e § 2º-A, inciso I (por duas vezes), na forma do art. 71, todos 

do Código Penal;3.CONDENAR o acusado ALEXANDRE DA SILVA 

FERNANDES, já qualificado nos autos, nas penas do art. 180, “caput” e 

art. 157, § 2º inciso II e § 2º-A, inciso I (fato 03), ambos do Código 

Penal;4.ABSOLVER o acusado ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES, já 

qualificado nos autos, do crime previsto no art. 157, § 2º inciso II e § 2º-A, 

inciso I (fato 02), do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso V, do 

Código de Processo Penal;(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51931 Nr: 79-03.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Nilton da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51931

Processo nº 79-03.2013.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária – Cumprimento de Sentença

Requerente(s): José Nilton da Silva

 Requerido(s): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Vistos em correição.

Tendo em vista o pedido de cumprimento de sentença formulado por JOSÉ 

NILTON DA SILVA em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, DETERMINO a intimação da parte devedora na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme 

dispõe o art. 535 do CPC, para que, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, apresente impugnação, oportunidade em que poderá 

manifestar-se acerca do disposto no art. 100, § 9º, da Constituição 

Federal.

Decorrido o prazo sem oferecimento da mencionada peça defensiva, 

requisite-se o pagamento ao devedor por intermédio da pessoa em que foi 

citado, nos termos do disposto no art. 535, § 3º, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66825 Nr: 130-50.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE GOMES DA SILVA, KRGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADE ENGENHARIA COMERCIO DE 

ESTRUTURA METALICA LTDA, COSME EDUARDO GAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099 MT, LUIZ CARLOS MOREIRA NEGREIRO - OAB:3530-A/MT

 Processo nº 130-50.2014.811.0111 (Código 66825)

Classe – Assunto: Indenização

Requerente: Ketllyny Raiane Gomes da Silva

Requeridos: Jade Engenharia Ltda e Gomes Eduardo Gaia

Vistos em correição.

Considerando o teor da Portaria nº 629/2018 (em anexo), REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 27 de junho de 2018, às 

09h45min.

Intime-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá (MT), 29 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68949 Nr: 2160-80.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EW

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2160-80.2017.811.0111 (Código 68949)

Classe – Assunto: Retificação de nome e sexo

Requerente: Eduardo Wildner

Vistos em correição.

Considerando o teor da Portaria nº 629/2018 (em anexo), REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 27 de junho de 2018, às 
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10h00min.

Intime-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá (MT), 29 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64123 Nr: 2167-09.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FERREIRA PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404/O, RUY PORTELLA DE SOUZA - 

OAB:4.296/A-OAB/MT

 1) HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha Daniel Carlos de 

Lima. 2) As medidas protetivas de urgência foram revogadas em virtude 

da declaração da vítima de que não mais as necessitava (63886). Atrelado 

a esse fato, verifico pelo sistema de monitoração eletrônica que não há 

notícia de violação durante o uso da monitoração eletrônica, o que viabiliza 

o deferimento do pedido da defesa. Posto isso, DEFIRO o pedido de 

retirada do equipamento de monitoração eletrônica a ser efetivada junto à 

Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo. Serve cópia da presente decisão 

como ofício à unidade prisional. 3) Considerando a apresentação de 

memoriais finais pelo Ministério Público, ABRA-SE vista à Defesa para 

oferta de memoriais. 4) Com o retorno, venham-me os autos conclusos 

para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31865 Nr: 883-10.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE ARAUJO GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31865.

Processo nº 883-10.2009.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária.

Requerente: Maria de Araújo Gouveia.

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 30 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32390 Nr: 1405-37.2009.811.0111

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ERIVAN PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 32390.

Processo nº 1405-37.2009.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária.

Requerente: Erivan Pereira da Silva.

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 30 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33878 Nr: 1188-57.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 33878.

Processo nº 1188-57.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária.

Requerente: Adão Claro.

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 30 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34926 Nr: 2239-06.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO FONTOURA BAGANHA 

- OAB:12644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº 2239-06.2010.811.0111 (Código 34926)

Classe – Assunto: Monitória

Exequente: Casa do Adubo Ltda

Executado: Arley Kerkhoff

Vistos em correição.

Após ser regularmente citada (f.74), a parte executada deixou de efetuar 

o pagamento voluntário do débito, resultando no inadimplemento da dívida, 

razão pela qual a parte exequente requereu a penhora online das contas e 

aplicações financeiras de sua titularidade.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

dos devedores.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 28189 Nr: 439-45.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIZIO IZIDORO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2007/201

Código nº 28189

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá (MT)

Executado: Dionízio Izidoro de Souza

Vistos em correição.

Considerando o novo endereço do executado, encontrado via Sistema 

SIEL e INFOJUD, intime-se a parte executada para pagar o débito 

remanescente.

Após, sendo infrutífera a diligência, façam-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 28 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70971 Nr: 1264-52.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adeilson Rodrigues do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro 

Pinho - OAB:7.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo 

autor, posto que ausente o requisito da verossimilhança necessária para 

sua concessão. designe-se data para a perícia médica a ser realizada nas 

dependências deste Fórum.Para tanto, nomeio como perito o Dr. Vinicius 

Gatto Cavalcante Oliveira,

 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70726 Nr: 1170-07.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut - 

OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento à decisão de Ref:4, em contato com a 

Assistente Social credenciada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, foi designada a data de 06 de Julho de 2018, às 10 horas, para a 

realização do Estudo Socioeconomico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70726 Nr: 1170-07.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut - 

OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento a decisão de Ref: 4, fica a perícia médica 

designada para o dia 13 de Julho de 2018, às 10 horas.

 Certifico ainda que o perito nomeado Dr. Vinicius Gatto Cavalcante 

Oliveira, confirmou junto a essa Gestora Judiciária que comparecerá na 

data designada para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 46936 Nr: 1969-89.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Carlos da Costa Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline Moreira Martins 

Pacheco - OAB:10.402/MT

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a defesa do reeducando para manifestar acerca do 

cálculo de pena efetuado, requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65491 Nr: 2069-39.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/O

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a defesa do acusado para apresentar alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52006 Nr: 1879-47.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nair Lima de Monte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - 
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OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

 1. Intime-se, pessoalmente, a parte autora para que traga aos autos o 

endereço atualizado do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do processo.

 2. Com a juntada do endereço do requerido, proceda com a citação 

destes, em consonância coma decisão inicial.

 3. Havendo inércia a qualquer determinação expedida pelo juízo, inclusive 

para o pagamento de diligência do oficial de justiça, intime-se, 

pessoalmente, o exequente para que cumpra a referida determinação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

 4. Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo.

5. Havendo juntada de petição, indicando que houve alteração do patrono 

do autor ou do requerido, proceda com a alteração no sistema Apolo para 

que esses novos patronos sejam intimados dos demais andamentos 

processuais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62592 Nr: 782-41.2017.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jodir José Souza Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. 

Ouro Verde de MT - Sicredi Ouro Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial.

Decido.

 I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50 e do Código de 

Processo Civil.

I – DO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS E SEUS EFEITOS

Recebo os presentes Embargos à Execução por serem tempestivos.

Dispõe 919 do CPC que os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo. Por sua vez, o §1º do mesmo dispositivo afirma que o juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes.

Dessa forma, para que seja deferido o efeito suspensivo é necessária a 

demonstração dos requisitos da concessão da tutela provisória e que haja 

garantia do juízo.

 No caso dos autos, verifico que não restou comprovada a garantia do 

juízo, assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao 

presente embargo.

 III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Citem-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 920, I, do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo, com ou sem resposta, tornem-se os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44537 Nr: 599-75.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Usical Industria e Comércio de Cal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaplan - Administradora de Bens Ltda, Virginia 

Ruth Alves Machado de Farias, Espólio de Audoreste Machado Faria- Rep. 

por Virginia Ruth Alves M. de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c 

reparação de danos proposta por USICAL Indústria e Comércio de CAL 

LTDA em face de GAPLAN Administradora de Bens LTDA, Virgínia Ruth 

Alves Machado de Faria e Espólio de Audoreste Machado Faria, 

representado pela inventariante Ruth Alves Machado de Faria, ambos 

qualificados nos autos.

 A inicial foi recebida, à fl. 45.

Contestação da primeira requerida, às fls. 48/52.

É o relatório. Decido.

 Defiro o pedido de fls. 133 e 135.

 Apresentada as contestações, em havendo preliminares, intime-se a 

parte autora para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, conclusos.

 Intime-se, cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44537 Nr: 599-75.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Usical Industria e Comércio de Cal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaplan - Administradora de Bens Ltda, Virginia 

Ruth Alves Machado de Farias, Espólio de Audoreste Machado Faria- Rep. 

por Virginia Ruth Alves M. de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007/CGJ 

impulsiono os autos para que seja intimada a parte autora a efetuar o 

preparo da carta precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21437 Nr: 4-81.2011.811.0030

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nereu Muniz de Macedo Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Soares, Gesuino C. Cruz, Itmar 

Zeitoum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Vitor Pereira - 

OAB:19.848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimados os requerentes/embargantes para efetuarem a o 

recolhimento das custas complementares, no prazo legal, conforme 

determinado nos autos de Impugnação cuja cópia da sentença 

encontra-se juntada à fl. 392.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21400 Nr: 1876-68.2010.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.R. de Abreu Pereira -ME ( Auto Eletrica 

BMW), Cicera Regina de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378/MT, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350, João 

Celestino Batista Neto - OAB:, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução por título extrajudicial.

II – INFOJUD

Defiro o requerido à fl. 74, através do sistema INFOJUD.
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Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se manifeste e 

impulsione o feito no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Decorrido o prazo, não havendo manifestação do exequente, cumpra-se 

o item abaixo.

Atente-se a secretaria ao que dispõe os arts. 476 e 477 da CNGC/MT.

 II – DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS

 Tendo em vista que até o momento não houve a satisfação do crédito do 

exequente, haja vista que não foram encontrados bens penhoráveis, 

intime-se o exequente para que traga ao processo bens passíveis de 

penhora, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena de extinção do 

processo, conforme art. 580 da CNGC/MT.

 Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).

Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para 

prolação de sentença de extinção.

 Havendo manifestação do exequente, no sentido de indicar bens 

passiveis de penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41867 Nr: 1895-06.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso - Sicredi 

Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herliton Asti, Luciana de Almeida Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução por título extrajudicial.

II – INFOJUD

Defiro o requerido à fl. 88, através do sistema INFOJUD.

Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se manifeste e 

impulsione o feito no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Decorrido o prazo, não havendo manifestação do exequente, cumpra-se 

o item abaixo.

Atente-se a secretaria ao que dispõe os arts. 476 e 477 da CNGC/MT.

 II – DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS

 Tendo em vista que até o momento não houve a satisfação do crédito do 

exequente, haja vista que não foram encontrados bens penhoráveis, 

intime-se o exequente para que traga ao processo bens passíveis de 

penhora, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena de extinção do 

processo, conforme art. 580 da CNGC/MT.

 Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).

Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para 

prolação de sentença de extinção.

 Havendo manifestação do exequente, no sentido de indicar bens 

passiveis de penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69649 Nr: 689-44.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Padilha da Silva, Denis Cleiton Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O, Nara Regina Silva Venega - OAB:6.580

 [...] Importante destacar, ainda, que o acusado é contumaz na prática de 

crimes, haja vista que acusado ostenta executivo de pena em trâmite 

nesta Comarca de (Código 20580) por condenação pelo crime de tráfico, o 

que reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar, como 

forma de garantir a ordem pública, não havendo que sequer cogitar o 

deferimento do petitório libertário. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO 

DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA do acusado Adriano Padilha da 

Silva. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Cumpra-se, integralmente, a decisão de 

ref. 3. Intimem-se o acusado Adriano Padilha da Silva, a Defesa o MPE da 

presente decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67898 Nr: 3179-73.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Ramos de Almeida - 

OAB:21.608/MT, Hudson Luiz de Oliveira - OAB:21613/MT, Liomar 

Santos de Almeida - OAB:21.001/MT

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de processo de execução de pena do reeducando Douglas da 

Silva.

Da análise dos autos, constato que não há insurgência em relação aos 

cálculos de ref. 06.

 Assim, HOMOLOGO o cálculo de ref. 06.

Determino que seja dada vista as partes a cada 06 meses para que se 

manifestem sobre as planilhas de remição apresentadas aos autos e 

após, conclusos para homologação e inclusão no cálculo.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

 Havendo proximidade para progressão de regime (30 dias antes), 

proceda com a realização do cálculo da pena e encaminhem-se os autos 

às partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso haja o cometimento de falta grave, encaminhem os autos ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Dê-se vistas ao MPE e Defesa acerca do teor da presente decisão.

Encaminhem-se duas cópias do cálculo ao diretor do estabelecimento 

prisional onde se encontra o reeducando, uma delas deverá ser entregue 

ao sentenciado, servindo como atestado de pena a cumprir, e a outra 

arquivada em seu prontuário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22379 Nr: 974-81.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neize Maria da Silva Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016- DF nesta Comarca, impulsiono os 

presentes autos para que seja intimada a parte autora para apresentar 

suas contrarrazões no prazo de 15 dias (dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54273 Nr: 351-41.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACdA, MCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MK, DAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da portaria nº 12/2016 DF-desta comarca, impulsiono os 

presentes autos para intimar a requerente para manifestar sobre a 

certidão do Sr. Oficial de justiça, juntado na ref.40, bem como requerer o 

que enteder de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65902 Nr: 2278-08.2017.811.0030

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Victor Adão Soares de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente para apresentar as impugnação 

á contestação no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 48858 Nr: 547-45.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariluce Ojeda, Maria Serafina Gonçalves da Silva, 

Valdomira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimado as partes requerente e requeridos sobre o retorno 

dos autos á 1ª instância, bem como requerer o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44953 Nr: 916-73.2014.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANGE CONFECÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R C de Aguiar- ME (Rejane e Artes)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PROBST WERNER - 

OAB:29532, VERIDIANA TOCZEKI SANTOS - OAB:31478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da 

devolução da correspondência, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40959 Nr: 813-37.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Vieira de Almeida - ME, Wesley Vieira 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da 

devolução da correspondência, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 16450 Nr: 1197-39.2008.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Terezinha Gonçalves Kehl, Hilda Nolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a defesa da acusada, Elaine Terezinha G. Kehl 

para manifestar acerca da testemunha não localizada, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000327-59.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DINAHMARA HILD RIBEIRO LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos etc. Primeiramente, altere-se a classe processual para 

cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada, através de seu(s) 

Advogado(s) para efetuar o pagamento da obrigação imposta na sentença 

no prazo de 15 dias, sob pena de multa no percentual de 10%, conforme o 

art. 523 do NCPC ou oferecer bens a penhora suficientes a garantia da 

dívida. Destaco que de acordo com o enunciado 97 do FONAJE, a multa 

disposta no art. 523, §1º, do CPC/2015 é aplicável no juizado especial, 

contudo, não se aplica os honorários advocatícios. Intime-se também o 

Requerente. Não havendo pagamento do débito, certifique-se e conclusos 

para análise dos demais pedidos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-90.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ODIMAS DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para manifestar 

sobre a petição e guia de pagamento juntado nos autos, bem como, 

informar os dados bancários para transferência dos valores depositados, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 024/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito 

da Vara Única e do Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã do Norte, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

lei;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR  a servidora DAYANE CRISTINA DO NASCIMENTO, 

portadora do RG nº. 25642391 SSP-MT e inscrito no CPF sob o nº. 

051.913.541-50 , para exercer o cargo de Assessora de Gabinete II, 

símbolo – PDA – CNE – VIII, no Gabinete da Vara Única e Juizado Especial 

da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT, com efeitos a partir da 

assinatura do Termo de Posse e Exercício que deverá ser editado e 

assinado após a publicação deste.

             Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento de 

Pessoal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Nova Canaã do Norte, 04 de junho de 2018.

 Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Diretor do Foro
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 PORTARIA N. 023/2018

O Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Kendi Ishikawa, MMº Juiz de 

Direito da Vara Única e do Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã 

do Norte, em substituição legal, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da lei;

 RESOLVE:

EXONERAR RICARDO SILVA CESAR, matrícula n. 36569, portador do RG 

n. 21348430 e CPF n. 046.478.711-42, do cargo de Assessor de Gabinete 

II do (a) Gabinete do Juiz - Comarca de Nova Canaã do Norte - SDCR , a 

partir de 01/06/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento de 

Pessoal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Nova Canaã do Norte-MT, 04 de junho de 2018.

Dr. Fernando Kendi Ishikawa

   Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46493 Nr: 837-45.2013.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.

 Ante o teor da certidão retro, tendo em vista que não houve revogação da 

nomeação de fls. 62/63.

 Intime-se pessoalmente o(a) mencionado(a) defensor(a), Dr. Éber José de 

Oliveira, a fim de que apresente as alegações finais em favor do réu, no 

prazo legal.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59469 Nr: 118-87.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ APARECIDO LOPES DE AQUINO, 

VINICIUS VENÂNCIO DOS SANTOS, ROMULO DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:24032/O

 Vistos.

 Da resposta à acusação, vê-se que nenhuma preliminar foi arguida, 

tampouco da análise dos autos verifica-se a existência de qualquer das 

hipóteses elencadas no art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, 

razão pela qual RATIFICO o recebimento da denúncia.

 DESIGNO audiência de instrução para o DIA 08 DE JUNHO DE 2018, ÀS 

09H30, com a finalidade de inquirição das testemunhas arroladas em 

comum pela acusação e defesa, bem ainda interrogatório do acusado.

 Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, “caput”, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. CERTIFIQUEM-SE todos os atos.

 Requisitem-se as testemunhas integrantes dos quadros policiais, caso 

existentes.

Intimem-se as testemunhas, o acusado e a defesa.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60930 Nr: 884-43.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA JULIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC e os 

documentos juntados na inicial, cópias das carteiras de trabalho da parte 

autora e de seu cônjuge, CNPJ da micro empresa em nome da autora, 

comprovantes de pagamento do simples nacional e cópia do extrato da 

conta corrente do cônjuge, a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será 

concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência de 

recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

É que, a cópia do extrato da conta corrente do cônjuge da autora 

refere-se apenas ao mês de dezembro de 2017 e quanto a autora não há 

qualquer comprovante de rendimento, apenas demonstrativos de ser 

microempresária. Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, 

em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a 

juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58936 Nr: 2271-30.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MOREIRA DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:OAB/MT 22.577/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Dr. EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA 

- OAB/MT nº 22.577/O, com escritório profissional na cidade de 

Colider-MT, acerca de sua nomeação como defensor dativo do réu 

Cleinton Pareciada da Silva Santos, BEM COMO para apresentar resposta 

à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e 

alegar tudo o que interessa a defesa do réu, ofertar documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, no 

máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário, nos termos do artigo 396-A do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60654 Nr: 723-33.2018.811.0090

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADEMIR KUFFEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVILSON ROBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão. A alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 
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comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

[...] Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento 

das custas processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o 

não atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60658 Nr: 726-85.2018.811.0090

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NOZINHO GOMES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVILSON ROBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

[...] .Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento 

das custas processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o 

não atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47769 Nr: 4355-89.2013.401.3603

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR - 

OAB:14428-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração contra a decisão de fls. 126/127 

deste Juízo, que determinou a comprovação da condição de 

hipossuficiência.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos embargos de declaração, pois que tempestivos.

De início, deixo de intimar a parte contrária para manifestação, pois que o 

eventual acolhimento do recurso, embora implique em eventual 

modificação da decisão embargada, não implicará em prejuízo para a parte 

ré (art. 1.023, § 2º, do NCPC).

No mérito, o pedido do embargante merece acolhimento.

Com efeito, é de se conceder os benefícios da gratuidade da justiça, 

presumida a hipossuficiência por se tratar de verba alimentar, na forma do 

art. § 3º, do art. 99, do NCPC.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a 

contradição da decisão e com isso manter a gratuidade da justiça à parte 

embargante, nos termos do art. 1.022 e seguintes do NCPC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Determino que o feito seja mantido em gabinete para regular andamento.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Intime-se.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Nova Canaã do Norte, 03 de junho de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47769 Nr: 4355-89.2013.401.3603

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR - 

OAB:14428-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 c) JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, por ausência do preenchimento dos pressupostos para a 

aposentadoria por invalidez.IV - DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte 

autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na 

determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, levando em 

consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do NCPC). 

Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça (fls. 53/55), tais valores 

ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC. Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se de 

remeter os autos à instância superior para o reexame necessário (art. 

496, inciso I, do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Publique-se. Intimem-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se.Nova Canaã do Norte, 

03 de junho de 2018, em regime de mutirão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37838 Nr: 386-54.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GERALDO DE CARVALHO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a juntada de certidão de óbito da parte autora (fl. 74), SUSPENDO o 
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presente feito por 30 (trinta) dias, nos termos no art. 313, inciso I, c.c. o 

art. 689, ambos do NCPC.

Da análise da certidão de óbito, verifica-se que a parte autora possuía 03 

(três) filhos maiores, não mencionada no documento a união estável 

daquela com a companheira.

Entanto, a suposta convivente do falecido, que objetiva a habilitação no 

presente feito, deixou de trazer aos autos indícios de união estável, não 

demonstrando a condição de dependente ou herdeira, na forma do art. 

112 da Lei 8.213/91:

“Art. 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos 

seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos 

seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou 

arrolamento”.

Assim, intime-se Tereza de Souza Silva, por intermédio de seu procurador, 

para demonstrar a propalada relação com a parte autora, ou proceder a 

apresentação dos demais herdeiros do “de cujus”, nos termos do art. 112 

c.c. o art. 16 da Lei 8.213/91 e art. 1.829 e seguintes do Código Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56741 Nr: 1197-38.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍZARU BERLAMINO LEITE, VICENTE GEROTTO 

DE MEDEIROS, AGNALDO ADRIANO GIGLIOTTI, EDILSON FAGUNDES 

JACOME – ME, EDILSON FAGUNDE JACOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B/MT, LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - OAB:19820/O, 

NEILSON FAUSTO BUZATO - OAB:23643/B OAB/MT, ROGERIO 

LAVEZZO - OAB:5709, Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de substituição da penhora pelo 

imóvel urbano, lote 18, quadra 125, Loteamento Cidade de Nova Canaã do 

Norte, com área de 480² (quatrocentos e oitenta) metros quadrados, 

localizado neste Município, matrícula nº 3098 do 1º Serviço Registral de 

Nova Canaã do Norte formulado por VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS e 

IZARU BELARMINO LEITE, em razão do valor do bem não ser suficiente 

para suportar os prejuízos suportados pela Municipalidade e as eventuais 

sanções pecuniárias correspondentes para os atos investigados, bem 

como pela ausência de concordância expressa de LUZINETE APARECIDA 

TARGA DE MEDEIROS, cônjuge do requerido VICENTE, observada a parte 

final do “caput” do art. 847 e § 3º do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Certifique a zelosa Secretaria Judicial quanto à eventual decurso de prazo 

para o MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE manifestar-se sobre o 

presente feito e praticar os atos que lhes são facultados pelo § 3°, do art. 

17, da Lei de Improbidade Administrativa.Certifique-se a tempestividade 

das contestações apresentadas.Em seguida, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.De outro lado, determino sejam os 

autos mantidos em gabinete para análise dos embargos de declaração de 

Ref: 66.Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário, 

observada a prioridade legal por se tratar, a presente ação, de tutela do 

patrimônio público, interesse difuso e coletivo por excelência, fazendo jus 

à prioridade na tramitação, nos termos do art. 542, inciso I, da CNGC 

Decisão prolatada às 11h24 do dia 04/06/2018, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34775 Nr: 111-13.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DANIEL BERTO, MAFALDA BENEDETTI BERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA GOMES GOUVÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476/MT, ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18013/O, 

JULIANO DOS SANTOS CEZAR - OAB:14428-B, PAULO ROGÉRIO DE 

OLIVEIRA - OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON MEMÓRIA 

RAMOS - OAB:OAB/MT 16953, Wilson Roberto Maciel - OAB:5983

 Vistos.

Diante do pedido formulado pela parte autora, bem ainda considerando os 

valores das custas e despesas judiciais para ação no importe de R$ 

368.400,00 (trezentos e sessenta e oito mil e quatrocentos reais), 

previamente calculadas em aproximadamente R$ 7.282,30 (sete mil, 

duzentos e oitenta e dois reais e trinta centavos), DEFIRO o pedido de 

parcelamento de tais encargos tributários (custas e despesas 

processuais) em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas sujeitas à 

correção monetária, sendo a primeira a ser paga após esta decisão, na 

dicção do § 7º, do art. 468, da CNGC, cujos boletos poderão ser emitidos 

perante a Contadoria desta Comarca de Nova Canaã do Norte.

Remetam-se os autos à Contadoria para elaboração do cálculo das custas 

e taxas judiciais pendentes em 06 (seis) parcelas, descontando-se do 

montante os valores previamente recolhidos às fls. 19/22, quando a ação 

tinha por valor R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Efetuado os cálculos, intime-se a parte autora para o recolhimento da 

primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, e, somente após 

comprovado o depósito, venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56741 Nr: 1197-38.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍZARU BERLAMINO LEITE, VICENTE GEROTTO 

DE MEDEIROS, AGNALDO ADRIANO GIGLIOTTI, EDILSON FAGUNDES 

JACOME – ME, EDILSON FAGUNDE JACOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B/MT, LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - OAB:19820/O, 

NEILSON FAUSTO BUZATO - OAB:23643/B OAB/MT, ROGERIO 

LAVEZZO - OAB:5709, Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume 

a decisão que recebeu a petição inicial de Ref: 54, nos termos do art. 

1.022 e seguintes do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISNos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT.Cumpra-se a decisão prolatada na Ref: 93.Cientifique-se 

o Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 27280 Nr: 36-47.2004.811.0090

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDIO JOSÉ PICOLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO DE ARRUDA, IRMA PEDRASSA DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8427/MT, MARIA DO CARMO BRANDÃO BAPTISTA - 

OAB:OAB/MT 4771-B, PAULO ROBERTO BRANDÃO RODRIGUES - 

OAB:9692/MT

 Vistos.

 Consoante certidão de fl. 190, a parte autora se mudou sem informar seu 

atual paradeiro, descumprindo seu dever de manter o endereço 

atualizado, nos termos do art. 274, parágrafo único, do NCPC.

Ante o exposto, impossibilitada a intimação pessoal da parte autora em 

razão de sua mudança, e diante de sua desídia, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, 

do NCPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 
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beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Condeno, outrossim, a parte autora em honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), porquanto irrisório o valor da 

causa, na forma do § 8º do art. 85, do NCPC, observada a suspensão da 

exigibilidade acima declinada para o caso de ser ela beneficiária da justiça 

gratuita.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-74.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO/DECISÃO 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. pedidos de indenização por danos morais e tutela de urgência 

proposta pelo(a) reclamante em desfavor do(a) reclamado(a), ambos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz o(a) reclamante, em síntese, 

não possuir débitos com o(a) reclamado(a), surpreendido(a) que foi ao 

tomar conhecimento de que seus dados cadastrais foram inseridos na 

lista de inadimplentes. Assim, o(a) autor(a) requer seja concedida a tutela 

de urgência para a baixa de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

com final cancelamento da dívida, bem como a inversão do ônus da prova. 

Alfim, pugna pela condenação da parte demandada ao pagamento de 

indenização por danos morais, além das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 Do pedido liminar 

Passo à análise acerca da pretensão da tutela de urgência apresentada 

pela parte autora, haja vista que plenamente cabível perante os Juizados 

Especiais. O artigo 300 do NCPC estabelece que a tutela provisória de 

urgência antecipada será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo a urgência contemporânea à propositura 

da ação. Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela urgência, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar merece acolhimento, 

especificamente para o afastamento da restrição cadastral, com base nos 

documentos acostados aos autos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido. O perigo de dano é evidente, tanto pela cobrança, em 

tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela 

inscrição negativa do nome do reclamante, que ficará privado de realizar 

transações financeiras e comerciais. A prestação de caução é 

desnecessária, seja em razão de pouca probabilidade de danos para a 

parte passiva, seja em razão da limitação do provimento liminar, estrita ao 

afastamento da restrição cadastral. II.2 - Da inversão do ônus da prova A 

alegação da parte autora é verossímil ou é ela hipossuficiente, o que a 

atrair a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do 

inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De outro lado, para aqueles que 

alegam a inexistência de relação jurídica, especialmente em relações 

consumeristas, a prova fica extremamente difícil, para não falar 

impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica do ônus da prova. 

Assim, como há inscrição em cadastro de inadimplentes contestada pela 

parte autora, muito mais fácil, simples e equânime a inversão do ônus 

probatório, de modo que a parte ré, empresa notoriamente estruturada e 

estabelecida nesta Comarca, comprove a eventual relação jurídica com 

aquela (parte autora) que ensejou o objurgado apontamento. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA 

DE URGÊNCIA e determino ao SERASA e ao SPC para que procedam, 

imediatamente, à exclusão de eventual restrição cadastral em nome da 

parte autora, registrada pela empresa demandada, conforme extrato de 

consulta em anexo, com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, do NCPC; b) 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório e determino que a parte 

ré, empresa notoriamente estruturada e estabelecida nesta Comarca, 

comprove a eventual relação jurídica com a parte autora que ensejou o 

objurgado apontamento, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor; IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda, a Secretaria 

Judiciária, à designação de audiência de conciliação, conforme a 

disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada para comparecer ao 

ato, consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por 

meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, 

conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso, sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o(a) 

reclamante por meio de seu advogado. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 02 de maio 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-89.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WELLINGTON MARTINS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO/DECISÃO 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. pedidos de indenização por danos morais e tutela de urgência 

proposta pelo(a) reclamante em desfavor do(a) reclamado(a), ambos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz o(a) reclamante, em síntese, 

não possuir débitos com o(a) reclamado(a), surpreendido(a) que foi ao 

tomar conhecimento de que seus dados cadastrais foram inseridos na 

lista de inadimplentes. Assim, o(a) autor(a) requer seja concedida a tutela 

de urgência para a baixa de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

com final cancelamento da dívida, bem como a inversão do ônus da prova. 

Alfim, pugna pela condenação da parte demandada ao pagamento de 

indenização por danos morais, além das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 Do pedido liminar 

Passo à análise acerca da pretensão da tutela de urgência apresentada 

pela parte autora, haja vista que plenamente cabível perante os Juizados 

Especiais. O artigo 300 do NCPC estabelece que a tutela provisória de 

urgência antecipada será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo a urgência contemporânea à propositura 

da ação. Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela urgência, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar merece acolhimento, 

especificamente para o afastamento da restrição cadastral, com base nos 

documentos acostados aos autos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido. O perigo de dano é evidente, tanto pela cobrança, em 

tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela 

inscrição negativa do nome do reclamante, que ficará privado de realizar 

transações financeiras e comerciais. A prestação de caução é 

desnecessária, seja em razão de pouca probabilidade de danos para a 

parte passiva, seja em razão da limitação do provimento liminar, estrita ao 

afastamento da restrição cadastral. II.2 - Da inversão do ônus da prova A 

alegação da parte autora é verossímil ou é ela hipossuficiente, o que a 

atrair a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do 

inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De outro lado, para aqueles que 
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alegam a inexistência de relação jurídica, especialmente em relações 

consumeristas, a prova fica extremamente difícil, para não falar 

impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica do ônus da prova. 

Assim, como há inscrição em cadastro de inadimplentes contestada pela 

parte autora, muito mais fácil, simples e equânime a inversão do ônus 

probatório, de modo que a parte ré, empresa notoriamente estruturada e 

estabelecida nesta Comarca, comprove a eventual relação jurídica com 

aquela (parte autora) que ensejou o objurgado apontamento. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA 

DE URGÊNCIA e determino ao SERASA e ao SPC para que procedam, 

imediatamente, à exclusão de eventual restrição cadastral em nome da 

parte autora, registrada pela empresa demandada, conforme extrato de 

consulta em anexo, com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, do NCPC; b) 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório e determino que a parte 

ré, empresa notoriamente estruturada e estabelecida nesta Comarca, 

comprove a eventual relação jurídica com a parte autora que ensejou o 

objurgado apontamento, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor; IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda, a Secretaria 

Judiciária, à designação de audiência de conciliação, conforme a 

disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada para comparecer ao 

ato, consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por 

meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, 

conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso, sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o(a) 

reclamante por meio de seu advogado. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 09 de maio 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-89.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WELLINGTON MARTINS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO/DECISÃO 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. pedidos de indenização por danos morais e tutela de urgência 

proposta pelo(a) reclamante em desfavor do(a) reclamado(a), ambos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz o(a) reclamante, em síntese, 

não possuir débitos com o(a) reclamado(a), surpreendido(a) que foi ao 

tomar conhecimento de que seus dados cadastrais foram inseridos na 

lista de inadimplentes. Assim, o(a) autor(a) requer seja concedida a tutela 

de urgência para a baixa de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

com final cancelamento da dívida, bem como a inversão do ônus da prova. 

Alfim, pugna pela condenação da parte demandada ao pagamento de 

indenização por danos morais, além das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 Do pedido liminar 

Passo à análise acerca da pretensão da tutela de urgência apresentada 

pela parte autora, haja vista que plenamente cabível perante os Juizados 

Especiais. O artigo 300 do NCPC estabelece que a tutela provisória de 

urgência antecipada será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo a urgência contemporânea à propositura 

da ação. Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela urgência, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar merece acolhimento, 

especificamente para o afastamento da restrição cadastral, com base nos 

documentos acostados aos autos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido. O perigo de dano é evidente, tanto pela cobrança, em 

tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela 

inscrição negativa do nome do reclamante, que ficará privado de realizar 

transações financeiras e comerciais. A prestação de caução é 

desnecessária, seja em razão de pouca probabilidade de danos para a 

parte passiva, seja em razão da limitação do provimento liminar, estrita ao 

afastamento da restrição cadastral. II.2 - Da inversão do ônus da prova A 

alegação da parte autora é verossímil ou é ela hipossuficiente, o que a 

atrair a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do 

inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De outro lado, para aqueles que 

alegam a inexistência de relação jurídica, especialmente em relações 

consumeristas, a prova fica extremamente difícil, para não falar 

impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica do ônus da prova. 

Assim, como há inscrição em cadastro de inadimplentes contestada pela 

parte autora, muito mais fácil, simples e equânime a inversão do ônus 

probatório, de modo que a parte ré, empresa notoriamente estruturada e 

estabelecida nesta Comarca, comprove a eventual relação jurídica com 

aquela (parte autora) que ensejou o objurgado apontamento. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA 

DE URGÊNCIA e determino ao SERASA e ao SPC para que procedam, 

imediatamente, à exclusão de eventual restrição cadastral em nome da 

parte autora, registrada pela empresa demandada, conforme extrato de 

consulta em anexo, com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, do NCPC; b) 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório e determino que a parte 

ré, empresa notoriamente estruturada e estabelecida nesta Comarca, 

comprove a eventual relação jurídica com a parte autora que ensejou o 

objurgado apontamento, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor; IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda, a Secretaria 

Judiciária, à designação de audiência de conciliação, conforme a 

disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada para comparecer ao 

ato, consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por 

meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, 

conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso, sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o(a) 

reclamante por meio de seu advogado. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 09 de maio 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-07.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO/DECISÃO 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. pedidos de indenização por danos morais e tutela de urgência 

proposta pelo(a) reclamante em desfavor do(a) reclamado(a), ambos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz o(a) reclamante, em síntese, 

não possuir débitos com o(a) reclamado(a), surpreendido(a) que foi ao 

tomar conhecimento de que seus dados cadastrais foram inseridos na 

lista de inadimplentes. Assim, o(a) autor(a) requer seja concedida a tutela 

de urgência para a baixa de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

com final cancelamento da dívida, bem como a inversão do ônus da prova. 

Alfim, pugna pela condenação da parte demandada ao pagamento de 

indenização por danos morais, além das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 Do pedido liminar 

Passo à análise acerca da pretensão da tutela de urgência apresentada 

pela parte autora, haja vista que plenamente cabível perante os Juizados 

Especiais. O artigo 300 do NCPC estabelece que a tutela provisória de 

urgência antecipada será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo a urgência contemporânea à propositura 

da ação. Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela urgência, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar merece acolhimento, 

especificamente para o afastamento da restrição cadastral, com base nos 

documentos acostados aos autos que demonstram a probabilidade do 
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direito deduzido. O perigo de dano é evidente, tanto pela cobrança, em 

tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela 

inscrição negativa do nome do reclamante, que ficará privado de realizar 

transações financeiras e comerciais. A prestação de caução é 

desnecessária, seja em razão de pouca probabilidade de danos para a 

parte passiva, seja em razão da limitação do provimento liminar, estrita ao 

afastamento da restrição cadastral. II.2 - Da inversão do ônus da prova A 

alegação da parte autora é verossímil ou é ela hipossuficiente, o que a 

atrair a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do 

inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De outro lado, para aqueles que 

alegam a inexistência de relação jurídica, especialmente em relações 

consumeristas, a prova fica extremamente difícil, para não falar 

impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica do ônus da prova. 

Assim, como há inscrição em cadastro de inadimplentes contestada pela 

parte autora, muito mais fácil, simples e equânime a inversão do ônus 

probatório, de modo que a parte ré, empresa notoriamente estruturada e 

estabelecida nesta Comarca, comprove a eventual relação jurídica com 

aquela (parte autora) que ensejou o objurgado apontamento. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA 

DE URGÊNCIA e determino ao SERASA e ao SPC para que procedam, 

imediatamente, à exclusão de eventual restrição cadastral em nome da 

parte autora, registrada pela empresa demandada, conforme extrato de 

consulta em anexo, com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, do NCPC; b) 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório e determino que a parte 

ré, empresa notoriamente estruturada e estabelecida nesta Comarca, 

comprove a eventual relação jurídica com a parte autora que ensejou o 

objurgado apontamento, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor; IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda, a Secretaria 

Judiciária, à designação de audiência de conciliação, conforme a 

disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada para comparecer ao 

ato, consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por 

meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, 

conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso, sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o(a) 

reclamante por meio de seu advogado. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 09 de maio 

de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34707 Nr: 42-78.2009.811.0090

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RIBAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR BISPO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A

 Vistos em mutirão.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença que tramitará nos 

moldes dos arts. 52 e 53 da Lei 9.099/95 com aplicação subsidiária do art. 

513 e seguintes do NCPC, devendo a zelosa Secretaria Judicial promover 

as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito, cuja memória de cálculo se encontra à fl. 73, 

decotado o montante depositado voluntariamente à fl. 74, acrescido de 

custas, se houver, advertindo-se-a de que, caso não efetuado o 

pagamento no prazo ajustado, o débito será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e de honorários advocatícios também de 10% (dez por 

cento), além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação 

do débito, ou oferecer embargos ou impugnação ao cumprimento de 

sentença, na dicção dos arts. 523 e 525 do NCPC e art. 52, inciso IX, da 

Lei 9.099/95.

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

(dez por cento) incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, do NCPC).

 Não embargada/impugnada a execução, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos para análise do pedido de bloqueio judicial.

Alfim, proceda-se ao levantamento dos valores depositados à fl. 74 com a 

respectiva transferência para a conta bancária indicada pela parte autora 

à fl. 72.

Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte, 03 de junho de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32940 Nr: 790-18.2006.811.0090

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIZ CARLOS DE FARIA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVAN RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois 

que o devedor não foi encontrado e inexiste bens passíveis de penhora, a 

teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95;b) INDEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora de expedição de ofícios para localização do 

endereço e de bens da parte ré às fls. 60/61, pois que incompatível com o 

rito sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e 

celeridade, sem falar que o credor não comprovou ter esgotado todos os 

meio para obtenção de tais dados, na dicção do arts. 2º e 3º da Lei 

9.099/95.IV - DISPOSIÇÕES FINAISRessalte-se que não há consequências 

processuais prejudiciais para o direito credor, uma vez que, em poder de 

certidão de crédito, documento revestido de título executivo, poderá a 

qualquer tempo retomar o prosseguimento de execução quando localizado 

o devedor e eventuais bens. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).Intime-se a parte autora por 

meio de seu advogado constituído.Expeça-se certidão de crédito em favor 

do credor, nos moldes do art. 583 da CNGC/MT.Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT.Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 

providências de praxe, observando-se em tudo a novel 

CNGC.Publique-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-37.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA FOGACA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO/DECISÃO 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. pedidos de indenização por danos morais e tutela de urgência 

proposta pelo(a) reclamante em desfavor do(a) reclamado(a), ambos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz o(a) reclamante, em síntese, 

não possuir débitos com o(a) reclamado(a), surpreendido(a) que foi na 

tentativa de realizar compra no crediário, em comércio local, quando teve 

sua pretensão negada por estar com seus dados cadastrais inseridos na 

lista de inadimplentes. Assim, o(a) autor(a) requer seja concedida a tutela 

de urgência para a baixa de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

com final cancelamento da dívida, bem como a inversão do ônus da prova. 

Alfim, pugna pela condenação da parte demandada ao pagamento de 

indenização por danos morais, além das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 Do pedido liminar 

Passo à análise acerca da pretensão da tutela de urgência apresentada 

pela parte autora, haja vista que plenamente cabível perante os Juizados 
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Especiais. O artigo 300 do NCPC estabelece que a tutela provisória de 

urgência antecipada será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo a urgência contemporânea à propositura 

da ação. Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela urgência, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar merece acolhimento, 

especificamente para o afastamento da restrição cadastral, com base nos 

documentos acostados aos autos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido. O perigo de dano é evidente, tanto pela cobrança, em 

tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela 

inscrição negativa do nome do reclamante, que ficará privado de realizar 

transações financeiras e comerciais. A prestação de caução é 

desnecessária, seja em razão de pouca probabilidade de danos para a 

parte passiva, seja em razão da limitação do provimento liminar, estrita ao 

afastamento da restrição cadastral. II.2 - Da inversão do ônus da prova A 

alegação da parte autora é verossímil ou é ela hipossuficiente, o que a 

atrair a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do 

inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De outro lado, para aqueles que 

alegam a inexistência de relação jurídica, especialmente em relações 

consumeristas, a prova fica extremamente difícil, para não falar 

impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica do ônus da prova. 

Assim, como há inscrição em cadastro de inadimplentes contestada pela 

parte autora, muito mais fácil, simples e equânime a inversão do ônus 

probatório, de modo que a parte ré, empresa notoriamente estruturada e 

estabelecida nesta Comarca, comprove a eventual relação jurídica com 

aquela (parte autora) que ensejou o objurgado apontamento. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA 

DE URGÊNCIA e determino ao SERASA e ao SPC para que procedam, 

imediatamente, à exclusão de eventual restrição cadastral em nome da 

parte autora, registrada pela empresa demandada, conforme extrato de 

consulta em anexo, com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, do NCPC; b) 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório e determino que a parte 

ré, empresa notoriamente estruturada e estabelecida nesta Comarca, 

comprove a eventual relação jurídica com a parte autora que ensejou o 

objurgado apontamento, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor; IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda, a Secretaria 

Judiciária, à designação de audiência de conciliação, conforme a 

disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada para comparecer ao 

ato, consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por 

meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, 

conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso, sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o(a) 

reclamante por meio de seu advogado. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 28 de maio 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-69.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO/DECISÃO 

Processo nº 1000034-69.2018.8.11.0090 Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se 

de reclamação proposta por VERA LÚCIA MOTA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

ambos(as) devidamente qualificadas nos autos. Afirma a parte autora ser 

consumidora de energia elétrica fornecida pela parte ré sob o número de 

unidade consumidora (rural) 6/899817-1, na qual sempre foi adimplente, o 

que faz por meio de débito em conta bancária. Argumenta que, no dia 28 

de novembro de 2017, solicitou à parte ré, por meio telefônico, reparo na 

rede elétrica, o que gerou o protocolo n° 45107402. Em razão disso, 

funcionários desta estiveram por duas vezes na sua propriedade rural, 

ocasiões em que constataram e confirmaram o problema. Porém, 

passados mais de 04 (quatro) meses, o reparo na rede elétrica ainda não 

foi efetuado, sendo que a parte ré continua emitindo mensalmente faturas 

de consumo de energia com débito em conta, conforme anexo de faturas 

n° 000.205.950, 000.208.799 e 000.473.331, referente aos meses de 

dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018, nos valores de R$ 41,16 

(quarenta e um reais e dezesseis centavos), R$ 10,62 (dez reais e 

sessenta e dois centavos) e R$ 34,97 (trinta e quatro reais e noventa e 

sete centavos), respectivamente. Daí requer a concessão da tutela de 

urgência para que seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica, e, 

no mérito, a condenação da reclamada em danos morais no importe de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), bem como o ressarcimento das faturas em 

dobro referentes aos meses de dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 

2018. A parte ré contestou o feito, atribuindo o feito como se proposto por 

Carlos Roberto dos Santos. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Do pedido liminar O 

art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de 

o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar merece acolhimento, 

especificamente para religamento da energia elétrica da unidade 

consumidora (rural) 6/899817-1, uma vez que é verossímil a alegação da 

parte ré, estando aparentemente em dia com suas obrigações, haja vista o 

débito automático em sua conta bancária, conforme comprovado nos 

extratos acostados. O perigo de dano é evidente em razão do corte no 

fornecimento de energia elétrica, pois que se trata de bem essencial à 

vida, mormente na atualidade, considerada a ampla gama de 

eletrodomésticos, equipamentos, bens e serviços dependentes de 

eletricidade, serviço que para ser considerado adequado deve satisfazer 

as condições de regularidade e continuidade, na dicção do art. 6º, § 1º, da 

Lei 8.987/95. A prestação de caução é desnecessária, seja em razão de 

pouca probabilidade de danos para a parte passiva, seja em razão da 

limitação do provimento liminar, estrita ao religamento da energia elétrica, 

serviço que poderá ser cobrado normalmente por esta. II.2 - Da inversão 

do ônus da prova A alegação da parte autora é verossímil ou é ela 

hipossuficiente, o que a atrair a facilitação da defesa dos direitos do 

consumidor, nos termos do inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De outro 

lado, para aqueles que alegam a inexistência de relação jurídica ou 

inexistência ou deficiência do fornecimento do serviço contratado, 

especialmente em relações consumeristas, a prova fica extremamente 

difícil, para não falar impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica 

do ônus da prova. Assim, como há apuração de defeito no transformador 

de potência de energia, muito mais fácil, simples e equânime a inversão do 

ônus probatório, de modo que a parte ré, empresa fornecedora de energia 

e responsável pela manutenção do mencionado serviço, notoriamente 

estruturada, comprove o pleno fornecimento de seus serviços ou 

reconheça a inexistência ou deficiência do fornecimento do serviço 

contratado. De outro lado, permanece o ônus probatório subjetivo em 

relação à parte autora com relação às demais alegações, atinentes aos 

prejuízos advindos da falta de energia. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA LIMINARMENTE e 

determino à reclamada o restabelecimento do fornecimento do serviço de 

energia elétrica à unidade consumidora (rural) n° 6/899817-1, no prazo de 

72 (setenta e duas) horas, até final decisão de mérito, sob pena de multa 

diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, c.c. o 

art. 297, “caput” e parágrafo único, do NCPC; b) DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus probatório e determino que a parte ré, empresa 

notoriamente estruturada e estabelecida nesta Comarca, comprove o 

pleno fornecimento de seus serviços ou reconheça a inexistência ou 

deficiência do fornecimento do serviço contratado, segundo relatos da 

parte autora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda, a Secretaria Judiciária, à 

designação de audiência de conciliação, conforme a disponibilidade da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 668 de 823



pauta. Determino o desentranhamento da contestação, pois que oferecida 

em desfavor de Carlos Roberto dos Santos referente aos autos nº 

8010425-49.2016.811.0052, certificando-se. Cite-se e intime-se a parte 

reclamada da presente decisão e para comparecer ao ato, consignando 

que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme preconiza o 

Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, 

não contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora. Deverá ser consignado, ainda, o disposto no 

art. 20 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Nova Canaã do Norte, 04 de junho de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 30601 Nr: 304-98.2004.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moires Luis Witt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Inácio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARELLA - 

OAB:20342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Código 30601 – Autos n. 304-98.2004.811.0091

Vistos.

Intime-se o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar 

quanto ao auto de avaliação de fls. 91 (art. 872, §2º, CPC).

Por oportuno, verifico que o bem penhorado e avaliado tem como 

depositário o próprio devedor e está em situação de deterioração 

conforme se nota das fls.92.

Tendo em vista que a adjudicação pode ser forma de pagamento ao 

credor-exequente (art. 904, II, e 876, caput, CPC), e estando o bem apto a 

satisfação total da dívida, intime-se o autor para que diga, no prazo de 15 

(quinze) dias, se se possui interesse na adjudicação do bem, por preço 

não inferior ao da avaliação, depositando em juízo o excedente (art. 876, 

§4º CPC) ou ainda, pela alienação antecipada.

Não havendo interessado na adjudicação, manifestem-se as partes 

quanto a “alienação particular”, não sendo o caso proceder-se-á ao ato 

expropriatório por meio de hasta pública.

Decorridos os prazos, certifique-se voltem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 30 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70163 Nr: 603-55.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RKGdS, Lucineide Gomes de Souza, RENALDO GOMES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70163 – Autos n. 603-55.2016.811.0091

Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 06 

de setembro de 2018 às 15h20min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 30 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67887 Nr: 1012-65.2015.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 Código 67887 – Autos n. 1012-65.2015.811.0091

Vistos em correição.

Intime-se o requerido por DJE para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos acerca da petição do autor de fls. 35/37.

Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para requerer o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 30 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40359 Nr: 97-55.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Global Village Telecon LTDA, Banco Finasa 

BMC S/A, Bank Brasil S/A Banco, Banco Fininvest S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Hasson - OAB:OAB/PR 

42.682, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197/MT, Jorge Luiz Miraglia 

Jaudy - OAB:6735/MT, Lazaro José Gomes Junior - 

OAB:OAB/MT-8.194-A, Mário Cardi Filho - OAB:OAB/MT 3.584-A, 

Sandra Calabrese Simão - OAB:OAB/PR 13.271, Ussiel Tavares da 

Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 Código 40359 - Autos n. 97-55.2011.811.0091

 Despacho

Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem.

Tendo em vista que não é caso de arquivamento dos autos, porquanto 

resta ainda a citação do demandado Banco Finasa BMC S/A, revogo a 

determinação do arquivamento dos autos, já que lançada erroneamente.

Diligencie a Secretaria acerca da Carta Precatória expedida às fls. 252 

certificando nos autos.

Com o retorno da missiva, dê-se vista dos autos ao autor para requer o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 30 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76585 Nr: 692-10.2018.811.0091
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 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RR, AFSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76585 - Autos n. 692-10.2018.0091 SENTENÇA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, guarda, alimentos proposta por 

ADRIANA FERREIRA SANTANA REOLON e RAFAEL REOLON, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Pelo exposto, com fundamento no 

artigo 226, § 6º da Constituição Federal, com a redação alterada pela 

Emenda Constitucional nº 66/2010, DECRETO O DIVÓRCIO dos 

requerentes, o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial, voltando 

a requerente virago a usar o nome de solteira, qual seja, ADRIANA 

FERREIRA SANTANA. De outro turno, noto que os alimentos foram 

pactuados em R$ 200,34 (duzentos reais e trinta e quatro centavos), 

equivalente a 21% do salário mínimo vigente no momento da celebração do 

acordo (2018). Assim, os alimentos serão devidos pelo pai ao filho na 

quantia equivalente a 21% do salário mínimo vigente na época dos 

pagamentos, hoje equivalente a R$ 200,34 (duzentos reais e trinta e 

quatro centavos) a serem entregues a requerente a cada mês na forma e 

no prazo como acordados. Por outro lado, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo, nos termos em 

que foi celebrado. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Oficie-se ao Cartório de Registro Civil 

competente, para a devida averbação. Isentos de custas processuais por 

serem pobres na forma da Lei. Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 

25 de maio de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70145 Nr: 591-41.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód.70145 Diante da necessidade de produção de prova pericial NOMEIO 

como perito(a) judicial, independentemente de compromisso (art. 466 do 

CPC), o(a) Dr(a) Mariana Reis Barreto, CRM-MT nº 9327, com endereço 

profissional no PSF João Hunka Neto, localizado na Avenida Rondonópolis, 

Centro, nesta Cidade e Comarca, devendo ser intimada desta nomeação 

para conhecimento e realização da perícia médica necessária. Conforme 

critérios constantes da Resolução nº. 305 de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal, artigos 25 e 28, FIXO honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), devendo ser expedido ofício para o pagamento junto a 

Justiça Federal (Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região) tão logo as 

partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de 

maiores esclarecimentos pelo(a) expert. Posteriormente, INTIME-SE o 

perito, para ciência dos quesitos, designar data para a realização da 

perícia na parte requerente e para fins dos incisos do § 2º do art. 465, 

salvo no que se refere ao inciso I, vez que profissional do setor público 

(“Art. 465. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I – 

(...); II – currículo, com comprovação de especialização; III – contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas 

as intimações pessoais”), bem como do art. 473, incisos e parágrafos, do 

mesmo diploma legal. O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. Com a juntada do laudo médico pericial, INTIMEM-SE as partes 

para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a 

intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da 

parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do 

Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Os quesitos formulados pelo 

requerente e pelo requerido deverão acompanhar o mandado de intimação 

do perito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às Providências. NMV/MT, 30/05/2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75208 Nr: 1896-26.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMBdO, JBCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75208 - nº 1896-26.2017.811.0091

SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de homologação de dissolução consensual de união estável, 

proposta Jessica Maiara Batista de Oliveira e João Batista Cutrin Costa 

qualificados nos autos.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 11/17.

 Determinada a emenda à inicial à fl. 19.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que os autores foram devidamente intimados para 

emendar à inicial, que deveriam indicar valor da causa em consonância 

com o proveito econômico pretendido, bem como comprovar a 

hipossuficiência alegada, sendo advertido que se não o fizesse a petição 

inicial seria indeferida, a extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito com fundamento no artigo 330, inciso IV c/c artigo 

485, I, ambos do Código de Processo Civil e, ainda, após o trânsito em 

julgado, determino o arquivamento do presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Custas pelos requerentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 30 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77025 Nr: 933-81.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFGdS, EGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - 

OAB:19535/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77025 - Autos n. 933-81.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

 Em se tratando de cumprimento de sentença deverá o autor adequar a 

petição a um dos ritos previstos no Código de Processo Civil, sendo 

vedada a cumulação os ritos da prisão e da penhora, sob pena de tumulto 

processual.

Pelo rito da prisão do devedor buscar-se-á satisfação do crédito referente 

às 3 (três) últimas parcelas vencidas e as que se vencerem no curso do 

processo (art. 528 a 533 do CPC). De outro lado, seguirá pelo rito da 

penhora de bens (523 c/c art. 528, §8º do CPC) as prestações alimentares 

que não se enquadrem no rito da prisão do devedor, ou seja, o crédito 

vencido a mais de 3 (três) meses.

Assim, nos termos do art. 319 e 320 do CPC, intime-se o autor para que 

emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, adequando a um dos ritos, 

sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74495 Nr: 1486-65.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Bastos da Silva, Willian Barbosa 

Pinto, Gilmar Vieira da Silva, Iran Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 Tendo em vista que aportou nos autos as derradeiras alegações do 

Ministério Público, impulsiono os autos para intimação da defesa para que, 

no prazo legal, apresente alegações finais na forma de Memoriais 

Escritos.

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61303 Nr: 78-88.2017.811.0107

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GAVIOLI FACHINI - 

OAB:11032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o presente incidente já cumpriu seu propósito, entendo 

pelo seu arquivamento.

Intime-se.

Às providências.

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62965 Nr: 861-80.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ RODRIGUES LOPES, Cpf: 

15188809915, Rg: 885115, Filiação: Florinda Barlati Lopes e Felipe 

Rodrigues Lopes, data de nascimento: 10/02/1951, brasileiro(a), natural de 

Arapongas-PR, casado(a), agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No início do ano de 2016, entre os meses de março a 

maio, naresidência localizada na Fazenda Aliança, Lote 114, Distrito de 

Pirotininga, no Município de NovaUbirata-MT, o denunciado, J. R. L, na 

condiçao de genitor da vítima,praticou, por diversas, vezes atos 

libidinosos com vítima R. R. L., menor de 14(quatorze) anos. Segundo 

restou apurado, no intervalo de tempo em que a adolescente permaneceu 

sob os cuidados do denunciado (março/maio de 2016), seu genitor, foi 

vítima de abuso sexual. No intuito de satisfazer sua lascívia, o denunciado 

praticou diversos atos libidinosos, sendo que acariciava as partes íntimas 

da vítima, falava coisas obscenas, beijava-a e a obrigava dormir abraçada 

com ele, bem como tomar banho com a porta do banheiro aberta para que 

pudesse vê-la realizar sua higiene pessoal. Passados alguns meses, a 

adolescente retornou aos cuidados da genitora no Estado do Paraná, 

oportunidade em que relatou para sua genitora e seus familiares que havia 

sido vítima de abuso sexual perpetrado pelo genitor, os quais deram azo 

ao Boletim de Ocorrências n° 2016/803522, registrado na Delegacia de 

Polícia de AltOnia e posterior instauração do presente procedimento 

investigatório criminal.

Despacho: VISTOS.Preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de 

Processo Penal, e estando ausentes as circunstâncias elencadas no art. 

395 do mesmo diploma legal, RECEBO A DENÚNCIA contra JOSÉ 

RODRIGUES LOPES, qualificado na inicial, nos termos em que posta em 

Juízo, eis que presentes a prova da materialidade delitiva e indícios 

suficientes de autoria, o que configura justa causa para o início da ação 

penal. Cumpra a Secretaria o disposto nos artigos 625 e 1.453 da 

CNGC.Nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal, CITE-SE o réu 

para apresentar resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias, ocasião em 

que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário, tudo na forma do art. 396-A do Código de Processo Penal. 

Acaso o réu, devidamente citado, não constitua defensor, remetam-se os 

autos ao nobre Defensor Público desta Comarca para providências 

cabíveis.No ato de citação deverá constar a obrigatoriedade de o oficial de 

justiça indagar ao réu se ele pretende constituir advogado ou se o juiz 

deve nomear-lhes um defensor público ou dativo para patrocinar a defesa. 

O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre a citação, 

deverá mencionar se a parte informou se pretende ou não constituir 

advogado (art. 1.373 §§ 3°/4° da CNGC).Comunique-se o recebimento 

desta ação penal aos órgãos de praxe.Passo analisar o pedido de prisão 

preventiva formulado pelo Ministério Público. Com efeito, dispõe o artigo 

312 do atual Código de Processo Penal que a “prisão preventiva poderá 

ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei 

penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de 

autoria”. Nessa mesma toada, o artigo 313 do mesmo diploma legal elenca 

as condições de admissibilidade da custódia cautelar. Pois bem. Da análise 

dos autos e dos documentos apresentados pelo Parquet, tenho que os 

requisitos para a prisão preventiva do investigado em tela NÃO se 

encontram preenchidos. Explico. De início, vale registrar que a segregação 

cautelar é medida excepcional no âmbito do processo penal brasileiro, 

aplicável tão somente quando seus requisitos básicos estiverem 

estritamente demonstrados, tendo em vista que a liberdade individual é 

garantia constitucional assegurada ao cidadão.Não obstante a instauração 

de procedimento investigatório criminal no âmbito do Ministério Público 

Estadual em 03/04/2017, não há, ainda, neste limiar de apuração delitiva, 

elementos de convicção mínimos que autorizem a restrição da liberdade do 

agente.No mais, entendo que, por ora, os requisitos para decretação da 

prisão preventiva do acusado não se mostram preenchidos. Não há 

indícios concretos de que o réu esteja ameaçando a vítima e/ou 

testemunhas, tampouco de que pretende evadir-se do distrito da culpa. 

Assim, neste momento, não há que se falar em risco à instrução criminal 

ou à aplicação da lei penal. Do mesmo modo, perfilho do entendimento de 

que a garantia da ordem pública não pode se basear na gravidade 

abstrata do crime cometido, em tese, pelo denunciado, sendo necessária a 

demonstração efetiva de que o réu apresenta periculosidade concreta 

para a sociedade, isto é, de que permanecendo solto, poderá causar 

intranquilidade ao meio social, o que não se vislumbra nos autos. Assim, 

ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão preventiva de JOSÉ 

RODRIGUES LOPES, por não vislumbrar presentes no caso concreto os 

requisitos necessários à segregação cautelar do suspeito..Cientifique-se 

o Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 30 de maio de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53087 Nr: 739-72.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDILSON DOS SANTOS SILVA, Filiação: 

José Benedito da Silva e Margarida dos Santos Silva, data de nascimento: 

24/12/1987, brasileiro(a), natural de Arapiraca-AL, solteiro(a), pedreiro, 

Telefone 65 9647 1984. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do Procedimento investigatório que no dia 

14/03/2012, por volta das 20h00, o denunciado Edilson dos Santos Silva, 

vulgo "lagoa", subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em uma 

espingarda calibre 12, GA 3'' Chamher, 01 cartucho CBC cal 12, cor 

vermelha, a quantia em espécie de R$ 4,32, 01 relógio Citizen, com 

pulseira de cor prata e dourada, 02 trouxinhas plásticas de cor preta, 

aparentando conter drogas ilícitas, 05 pulseiras douradas, 02 pulseiras 

prateadas, 01 bolsa preta, 01 shorts jeans, 01 livro de mensagens 

biblícas, 01 carteira de cigarro, contendo duas unidades, aproveitando-se 

que não havia ninguém na delegacia, ocasião em que estourou o cadeado 

da cela. Após, adentrou a sala onde estavam os objetos apreendidos, 

oportunidade em que subtraiu os referidos objetos e evadiu-se do local 

pela janela do banheiro.

Despacho: PROCESSO N. 739-72.2014.811.0107 (53087)I – A versão da 

denúncia, quanto aos fatos, está apoiada em elementos de provas 

constantes no inquérito policial, mormente no boletim de ocorrência (fls. 

15-16), depoimento do policial civil (fls. 27-28), termo de avaliação (fl. 79), 

bem como no auto de constatação de arrombamento (fls. 81-84). II – 

Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, 

pela manifesta improcedência das acusações, e não ocorrendo qualquer 

das hipóteses do art. 395 do CPP, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra 

EDILSON DOS SANTOS SILVA, tendo-o provisoriamente como incurso nas 

sanções do art. 155, “caput”, do Código Penal.III – Comunique-se o 

recebimento da denúncia ao Cartório Distribuidor, ao Instituto Estadual de 

Identificação e à Delegacia de Polícia responsável pelo inquérito policial, e 

alimente-se o banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).IV – Cite-se o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder à acusação, oportunidade em que poderá arguir preliminares e 

alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.V - 

Acaso o réu, devidamente citado, não constitua defensor, retornem os 

autos conclusos para nomeação de profissional, por meio da assistência 

judiciária gratuita, ou às expensas do próprio acusado, se presente a 

hipótese do art. 263, parágrafo único, do CPP.VI – A providência prevista 

no item anterior deverá ser adotada desde logo se o réu, por ocasião da 

citação, em consonância com a previsão do item 7.5.1.4 da CNGC, 

declarar que não pretende ou não possui condições de constituir 

advogado.VII – No tocante às requisições de antecedentes criminais 

(promoção do Ministério Público, fls. 01-02, item “2”, “a”), defiro o 

requerido nos termos do item 7.5.1 da CNGC.VIII - Defiro a constante no 

item “2”, “b”, da promoção Ministerial, devendo ser certificado nos autos 

eventuais ações penais em trâmite nesta Comarca.IX - Em relação às 

diligências requeridas pelo Ministério Público alíneas “c” e “d” do item “1”, 

entendo que é caso de indeferimento.As providências, ressalte-se, melhor 

se coaduna com o princípio acusatório e o ônus probatório da acusação, 

bem como com o significativo aparelhamento do Ministério Público após a 

Constituição Federal de 1988.Além disso, os esforços para o cumprimento 

da tão propalada “meta 2” do CNJ têm revelado que uma das principais 

causas de morosidade do processo criminal reside na dificuldade de 

localização dos réus e testemunhas, em função da 

precariedade/desatualização de endereços disponibilizados pelas partes. 

Em função disso, grande parte da força de trabalho do Poder Judiciário 

acaba sendo destinada à busca pelo paradeiro de pessoas junto às mais 

diversas instituições. Tal prática, além de representar o abandono da 

imparcialidade judicial, acaba por impor ao Poder Judiciário função que não 

lhe compete, e assim prejudica gravemente a entrega da prestação 

jurisdicional. Ao fim e ao cabo, a pecha de morosa e ineficiente recai 

unicamente sobre a atividade jurisdicional, e não sobre os reais 

incumbidos da correta qualificação dos réus e testemunhas.Essa 

distorção, aliás, já foi constatada pelo Conselho Nacional de Justiça, e a 

leitura do Plano de Gestão para o Funcionamento de Varas Criminais e de 

Execução Penal, datado de 2009, revela que a melhoria da prestação 

jurisdicional passa, necessariamente, pela otimização das rotinas 

processuais e pela concentração do Poder Judiciário no cumprimento de 

suas funções precípuas.Destarte, em nome da preservação do princípio 

acusatório e da tão necessária otimização do trabalho judicial, assim como 

por considerar que o Ministério Público é atualmente instituição 

suficientemente estruturada para cumprir com sua nobre missão 

constitucional, a atuação do Poder Judiciário pela busca de informações a 

respeito do paradeiro de réus e testemunhas há de ser providência 

absolutamente excepcional, somente admissível quando demonstrada a 

insuficiência do aparato instrumental posto à disposição do titular da ação 

penal.No sentido exposto, trago à colação dois julgados de vanguarda do 

E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:CORREIÇÃO 

PARCIAL. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. FUNÇÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. A 

Constituição Federal de 1988, no seu artigo 129, VIII, a legislação 

institucional do Ministério Público e o disposto no artigo 47 do Código de 

Processo Penal, autorizam o Ministério Público a requisitar diligências 

diretamente às autoridades policiais, excetuados apenas os casos em que 

a medida gere ou possa gerar eventual restrição de direitos fundamentais, 

ocasião em que a potestade jurisdicional é imprescindível. No âmbito de um 

direito processual penal democrático, de matriz e perspectiva acusatória, 

do juiz exige-se uma postura imparcial, sendo-lhe vedado atuar 

conjuntamente com o Ministério Público ou com o réu na identificação de 

fontes de prova. Atuação probatória que compete exclusivamente às 

partes. Na hipótese concreta, a requisição de antecedentes, identificação 

de pessoas, localização de demais autores do delito e remessa de 

documentos podem perfeitamente ser requisitada diretamente à autoridade 

policial por não representar nenhum risco de restrição de liberdades 

individuais, não havendo, pois, Página 76 necessidade de autorização 

e/ou determinação judicial para que a autoridade policial diligencie nesse 

sentido. Diligência que deve ser requerida pelo Ministério Público 

diretamente à autoridade policial. CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA. 

(Correição Parcial Nº 70040704397, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Julgado em 

24/02/2011)CORREIÇÃO PARCIAL. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DA VÍTIMA. 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA DE ATOS E 

FÓRMULAS LEGAIS. INDEFERIMENTO DA CORREIÇÃO PARCIAL. As 

diligências requeridas no sentido de localizar a vítima podem ser 

requisitadas diretamente pelo Ministério Público, no interesse da acusação, 

com base wno disposto no art. 13, II, in fine, e art. 47 do CPP, art. 26, I, "b" 

e IV, da Lei nº 8.625/93 e art. 129, VIII, da Constituição Federal. A 

intervenção do juízo só acontecerá excepcionalmente, se demonstrada a 

impossibilidade da realização da diligência ou o não-atendimento por parte 

dos destinatários, depois de esgotados todos os meios para a realização 

do ato. Inexistência de erro ou abuso capaz de acarretar inversão 

tumultuária de atos e fórmulas legais, cuja prática possa ser atribuída à 

Magistrada prolatora da decisão hostilizada. Indeferimento da correição 

parcial. CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME. 

(Correição Parcial Nº 70044150035, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 

11/08/2011)X - Ciência ao Ministério Público.Nova Ubiratã/MT, 14 de 

novembro de 2014.JACOB SAUER,Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 30 de maio de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56874 Nr: 4-68.2016.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, Célio Reis de Oliveira - OAB:11.265/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a Procurador da parte requerida 

acerca da decisão abaixo colacionada:

VISTOS.

Ciência, nesta data, do r. acórdão do E. TJMT.

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos.

Com requerimentos, conclusos, caso contrário, expeçam-se competentes 

guias de execução definitiva de pena, se necessário.

No mais, considerando o regime inicial semi-aberto, proceda-se a baixa no 

Sistema Apolo, visto que o processo não se trata de réu preso.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 1160 Nr: 5-83.1998.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RICARDO GIORGI, ROLANDO KENWORTHY 

BARSOTTI, MARIA MARGARIDA GIORGI BARSOTTI, RICARDO 

KENWORTHY BARSOTTI, MARIA RAQUEL GIORGI BARSOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AFONSO GUOLO, CLECI INÊS 

SIGNOR GUOLO, RENILSON JOÃO DE FREITAS, MARIA AMÉLIA AMORIN 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Seeefeld Werner - 

OAB:7839-B/MT, Gerson Luís Werner - OAB:6.298-4, GERSON LUIS 

WERNER - OAB:6298-A/MT, JOSÉ BACALTCHUK - OAB:4.404-A, 

MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A/MT, JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE - OAB:5.123-A

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Defiro o pedido requerido às fls. 581, assim, proceda-se à retificação do 

polo ativo da ação, a fim de constar o nome do Espólio de Maria Raquel 

Giorgi Barsotti, representado por seu inventariante, o Sr. Ricardo 

Kenworthy Barsotti.

No mais, intimem-se os autores pessoalmente, bem como seus patronos, 

via DJE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem acerca do 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção com fulcro no art. 485, 

inciso II do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31704 Nr: 340-53.2008.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Ambrózio, PEDRINA DA SILVA AMBRÓZIO, 

Henrique da Costa Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Considerando a apresentação de honorários periciais (fls. 360/361), 

determino a intimação das partes para que efetuem o depósito da verba 

honorária, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão da 

produção da referida prova pericial.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique e venham os autos 

imediatamente conclusos novas deliberações.

Recolhido os honorários, proceda conforme já determinado às fls. 

352-v°/353.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50436 Nr: 696-09.2012.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MISTURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT, WILLIAN 

JHONES SANTINI - OAB:MT/17.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Defiro o pedido de SUSPENSÃO constante na fl. 126, por 1 (um) ano, a 

partir da data de seu requerimento.

Durante o prazo da suspensão, este processo deverá ser excluído do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses, o qual deve retratar apenas 

o conjunto de feitos que estejam a demandar providência judicial imediata.

Findo o prazo, deverá a parte requerente se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 16738 Nr: 19-91.2003.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA LACERDA MACEDO FARIA, NARCISO 

LACERDA INÁCIO, NEWTON LACERDA INÁCIO, NILZA LACERDA INÁCIO, 

JONAS LACERDA INÁCIO, NELSON LACERDA INÁCIO, NÉLIO LACERDA 

INÁCIO, CELESTINA GARCIA FERVENÇA FILIPAK, NAOR BORGES DE 

REZENDE, MÁRIO SÉRGIO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LAIRTO LONGHINI, CLEIDE JACOMINO 

LONGUINI, ACIR ARNAUT DE TOLEDO, DAYSE COSTA TOLEDO(faleceu), 

GABRIEL BACK, BRAS BACK, ANTÔNIO BACK, JOSÉ BACK, SEBASTIÃO 

BACK, WALDIR CASONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473/MT, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/PR, 

FLORINDO PILHALARME - OAB:3645-A/MT, MOACIR ALMEIDA DE 

FREITAS - OAB:727/MT, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT, 

RAMON MARQUES - OAB:5253/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IARA CUSTÓDIO DOS SANTOS 

YONEYAMA - OAB:32.234/PR, IEDA BARETTA - OAB:28.293/PR, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, MAURO JOSÉ 

PEREIRA - OAB:30.725/PR, SAMANTHA LARA - OAB:27.922/PR, 

SANDRA APARECIDA CUSTÓDIO DOS SANTOS - OAB:32.905/PR

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Indefiro o pleito de fls. 585, haja vista o decurso de prazo do pedido até a 

presente data.

No mais, intimem-se os autores pessoalmente, bem como seus patronos, 

via DJE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem acerca do 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção com fulcro no art. 485, 

inciso II do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68222 Nr: 903-95.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.
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Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68224 Nr: 904-80.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DE ARAÚJO FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66783 Nr: 268-17.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA PEREIRA DO NASCIMENTO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente (art. 99, § 

3º, CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso 

do processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais.

Postergo a análise do pedido liminar para depois da audiência de 

conciliação e apresentação de contestação.

Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência preliminar de 

conciliação para o dia 03/08/2018, ÀS 13:30 HORAS, a ser realizada pela 

conciliadora deste juízo, ocasião em que deverão comparecer somente as 

partes e seus procuradores.

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado constituído (art. 

334, § 3º, CPC), consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, do 

CPC.

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência 

designada, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, 

ambos do CPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) 

será contado na forma do art. 335 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58376 Nr: 493-08.2016.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA 

BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES E SILVA LTDA, EDINEI PAES NANTES, 

ALINE NOGUEIRA FUKUCIRO NANTES, MARCELO LINCOLN ALVES SILVA, 

Taicline Bortoluzzi, Fabiano Parizotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN TIEMI FREITAS ANBO - 

OAB:14097, LUIS ARMANDO MAGGIONI - OAB:322674 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CAVALCANTE DE 

ANDRADES - OAB:19803/O, Paulo Eduardo M. O. de Barcellos - 

OAB:79416 SP

 (...).Assim, não havendo elementos concretos a denunciar equívoco ou 

falsidade no exame realizado, que esclareceu suficientemente a matéria, e 

sob estes fundamentos, HOMOLOGO o laudo pericial de ref. 37, para que 

produza seus regulares efeitos de direito. Expeça-se alvará de 

levantamento judicial das importâncias depositadas a título de honorários 

periciais em favor do perito.Após, devolva-se a presente à origem, 

procedendo-se com as baixas e cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52035 Nr: 97-02.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERI BRUNORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:7868-A/MT

 Vistos.

Inicialmente, registro que se trata de feito incluído na meta 2 do CNJ, 

portanto, deve haver prioridade na tramitação, haja vista que a lide deve 

ser solucionada até 31/12/2018.

Ante a certidão de fls. 150, determino a intimação da parte requerida para 

que efetue o depósito da verba honorária, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de preclusão da produção da referida prova pericial.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique e venham os autos 

imediatamente conclusos novas deliberações.

Recolhido os honorários, proceda conforme já determinado às fls. 

139/140.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32234 Nr: 230-20.2009.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO GUNTHER DE GEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDIMAR RUMMEL - 

OAB:8238-B/MT

 (...) Pois bem. No caso em tela, o embargante requer a nulidade das 

intimações das decisões proferidas nos autos, tendo em vista que foram 

publicadas com grafia diversa do nome do seu patrono, qual seja, 

“Rudimar Rummel”, quando a grafia correta seria “Rudimar Rommel”, 

impossibilitando cumprimento dos atos processuais tempestivamente. No 

entanto, os embargos não merecem acolhimento, uma vez que o erro na 

grafia do nome do causídico atuante no feito oi apenas de uma letra, como 

dito alhures, fato que não pode impedir o pleno conhecimento dos atos 

praticados, uma vez que contou o código do processo e nome das partes. 

Corroborando o entendimento profligado, traga a baila o recente julgado do 

E. TJMT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - 

NULIDADE DE INTIMAÇÃO - ERRO DE GRAFIA EM NOME DO ADVOGADO - 
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INSIGNIFICANTE - INTIMAÇÃO VÁLIDA - EMBARGOS PROVIDOS. 

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “É válida a 

publicação de decisão que, apesar de erro insignificante na grafia do 

nome do advogado, permitiu a identificação do feito e das partes” (AgRg 

na PET na Rcl 12.639/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015). (ED 

133148/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, 

Publicado no DJE 16/03/2018). Ademais, vale consignar que o erro na 

grafia do nome do patrono do requerente foi insignificante, pois consiste 

apenas na troca de uma letra. Outrossim, conforme se verifica da 

publicação da sentença, embora persistisse o equivoco na grafia, constou 

o número da OAB do patrono do embargante, o que possibilita o real 

conhecimento da decisão proferida no feito. Ante o exposto, e por tudo 

mais consta dos autos, conheço dos embargos de declaração opostos, 

por tempestivos e, no mérito, nego-lhes provimento. P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50195 Nr: 431-07.2012.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543/B, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Ante a impossibilidade de comparecimento ao ato designado, da D. 

Promotora de Justiça, Dra. Fernanda Pawelec Vieira, comunicada pelo 

ofício n.º 012/2018, a qual estará em gozo de férias compensatórias e 

férias individuais a partir do dia 04/06 até 13/06, REDESIGNO o ato solene 

para o dia 13 de setembro de 2018, às 14:30 HORAS, permanecendo 

inalteradas as demais determinações.

Ciência ao MP. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68247 Nr: 929-93.2018.811.0107

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NASSIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim de 

determinar a sustação e/ou baixa do protesto nº 2557, registrada perante 

o 2º Serviço Notarial de Nova Ubiratã/MT, enquanto perdurar a discussão 

da ação.Todavia, CONDICIONO o cumprimento da liminar à apresentação 

de caução idônea. Apresentada a caução idônea, tome-se, por termo, 

ficando nomeado como depositário fiel a parte autora, mediante termo de 

compromisso. Caso seja ofertado bem imóvel, expeça-se o respectivo 

mandado de averbação as margens da matrícula do bem noticiando a 

oferta em caução.Após a prestação da caução, oficie-se ao 2º 

Tabelionato de Protestos de Títulos desta Comarca.Deixo de designar 

audiência de conciliação em razão da dispensa requerida pela PGE/MT nas 

causas em que for parte a Fazenda Estadual e suas autarquias.Cite-se o 

requerido, para, querendo, apresentar defesa, no prazo legal, fazendo 

constar as advertências legais dos artigos 344 do Novo Código de 

Processo Civil.Fica o autor intimado para aditar a inicial, complementando 

sua argumentação, a proceder a juntada de novos documentos e a 

confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias úteis (art. 303, § 

1º, I), sob pena de extinção sem resolução de mérito (§ 2º). Não havendo 

aditamento do autor, nem recurso do réu, ficam estabilizados os efeitos da 

tutela antecipada (art. 304, NCPC).Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53552 Nr: 917-21.2014.811.0107

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, VALENTIN COLOMBO, 

LEANDRA SAUER LODI COLOMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, JOAO BOSCO PRUDENTE - OAB:17223, MARCELO 

PEREIRA DE LUCENA - OAB:MT/16528, Welton da Costa Rodrigues - 

OAB:13209 MT

 Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, conheço dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito, acolho 

para o fim de revogar a decisão objurgada e declarar a perda do objeto do 

presente incidente processual. Sem custas.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Escoado o prazo recursal, venham conjuntamente 

os autos conclusos para julgamento.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 16870 Nr: 24-16.2003.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIR, VADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B/MT, Éden Osmar da Rocha - OAB:4.297-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B/MT

 Vistos em correição.Feito em ordem.Preliminarmente, cumpra-se conforme 

deliberado no primeiro parágrafo da fl. 564.1 - INDEFIRO o pedido do item 

2, fls. 587, pois em análise dos autos, tal pedido restou deferido 

(fls.576-v°) e frustrado nas fls. 585. 2 - DEFIRO o postulado pelo 

exequente, para tanto, expeça-se ofício ao SPC/SERASA, a fim de incluir o 

nome do executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do disposto 

no artigo 782, parágrafo 3º do CPC.3 - DETERMINO consulta na Receita 

Federal, a fim de se buscar cópia das últimas três declarações de imposto 

de renda do executado, com a resposta, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.3.1 - Ressalto que, frustrada a 

diligência anterior, a parte exequente, deverá indiciar bens a penhora, no 

prazo de 05 (cinco) dias; não indicando, arquive-se provisoriamente o 

feito, por 01 (um) ano, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades 

Forenses, o qual deve retratar apenas o conjunto de feitos que estejam a 

demandar providência judicial imediata.3.2 - Decorrido in albis, o prazo 

supra, certifique-se e venham os autos conclusos para sentença de 

extinção, nos termos do provimento 84/2014 da CGJ.In verbis:“Art. 1º. 

Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de um ano 

em razão da inercia do credor ou em face da não localização de bens 

passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas (CPC/73), sob pena de extinção. 

§ 1º a intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de 

impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE (...). Art. 2º Decorrido o prazo, o gestor certificará nos autos e fará 

os autos conclusos para que o Magistrado prolate a sentença de 

extinção”. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29423 Nr: 5-10.2003.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frederico Ketterer, Sonia Maria Martins Ketterer, Odenir 

Martins dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar de Carvalho, Alcides Messias de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B/MT, Thiago 

Domingues Siqueira - OAB:11004-B

 VISTOS.
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Intime-se a parte executada, para informar nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o local exato, com a descrição do acesso, em que se 

encontram os semoventes apresentados à penhora (fls. 240 e 414), para 

que seja possível a realização da avaliação determinada as fls. 452, sob 

pena de incorrer em ato atentatório a dignidade da justiça e, 

consequentemente, ser fixada multa de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor atualizado da execução (774, V c/c parágrafo único do CPC/2015).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30890 Nr: 309-67.2007.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU CALDARTT, NEURI JOSÉ DANIELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Defiro o pedido de SUSPENSÃO constante na fl. 140, até o dia 27 de 

dezembro de 2018, a partir da data de seu requerimento.

Durante o prazo da suspensão, este processo deverá ser excluído do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses, o qual deve retratar apenas 

o conjunto de feitos que estejam a demandar providência judicial imediata.

Findo o prazo, deverá a parte exequente se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31784 Nr: 419-32.2008.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:OAB/MT 3.162, Lucien F. F. Pavoni - OAB:6525/MT, Ronimáricio 

Naves - OAB:6.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8.227/MT

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

1 - CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do CPC.

2 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora e intimando a parte executada na mesma oportunidade.

3 - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça.

4 - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos 

bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio 

exequente, que deverá firmar compromisso.

5 - Não encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto 

de quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC.

6 - Não encontrados bens suficientes para garantia da execução, deverá 

o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens que guarnecem a 

residência ou o estabelecimento do devedor.

7 - Em conformidade com o disposto no art. 827 do CPC, fixo honorários 

em favor do advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em 

caso de pagamento no prazo assinalado no item “1” acima.

8 - Proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da 

execução para fins de averbação premonitória no registro público, nos 

termos do art. 828 do CPC, após recolhida a taxa de expedição.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68342 Nr: 1005-20.2018.811.0107

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO AUGUSTO DONATTI 

NOTHEN - OAB:35949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência em 

caráter antecedente. Determino à parte autora que emende a inicial, no 

prazo de 05 (cinco) dias, com a complementação de sua argumentação, a 

juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, 

sob pena de indeferimento e extinção do processo sem exame do mérito, 

nos termos do art. 303, §6º, do CPC. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67722 Nr: 682-15.2018.811.0107

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO BERGMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DUBIELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA movida 

por CARMO BERGMANN em face de JOSÉ ANTONIO DUBIELLA, 

devidamente qualificados.

 Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

Sem maiores delongas, em análise ao feito, verifico que: (1) o autor não 

atribui a causa o valor correto, pois embora na cautelar de produção 

antecipada de provas não se persiga de maneira imediata e direta um 

proveito econômico, entendo que deve seu valor corresponder, tanto 

quanto possível, ao valor que será atribuído à causa principal, dentro de 

um juízo de razoabilidade, nos termos dos artigos 291 e 292 do CPC; (2) 

embora o autor alegue ser hipossuficiente nos termos da lei, não acostou 

aos autos nenhum documento que comprove o alegado.

Assim, concedo a parte autora, o prazo de 15 dias para regularização dos 

autos, nos termos acima delineados, na forma do art. 321 do NCPC, sob 

pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem 

resolução do mérito.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51458 Nr: 789-35.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MONTEIRO DA CONCEIÇÃO, RAIANE 

ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Lenoar Martins - 

OAB:7975-B/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

o fim de CONDENAR o acusado THIAGO MONTEIRO DA CONCEIÇÃO, já 

qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no artigo 229 do 

Código Penal.DOSIMETRIA DA PENAEm atenção ao critério estabelecido 

pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena 

previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, necessário se faz aferir as 

circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e 

agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumenteo de 

pena.O crime de manter casa de prostituição prevê a pena de reclusão de 

02 (dois) a 05 (cinco) anos e multa.A culpabilidade do agente, aqui 

entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, restou inerente ao 

tipo penal; quanto aos antecedentes, apesar de responder a ações penais 

em curso, esta circunstância não pode ser utilizada para agravar a 
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pena-base (Súmula 444 do STJ); não existem elementos técnicos que 

permitam aferir personalidade e conduta social do acusado; por seu turno, 

os motivos e as circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes 

ao tipo penal infringido; assim, fixo a pena-base em 02 (dois) de reclusão 

e 10 (dez) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, por considerá-la suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.Na segunda fase da dosimetria da pena, não 

concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem 

observadas.Na terceira fase da dosimetria anoto que inexistem causas de 

diminuição e/ou aumento capazes de alterar a pena aplicada, razão pela 

qual torno-a DEFINITIVA em relação ao crime tipificado no artigo 229 do 

Código Penal em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50862 Nr: 233-33.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILA DA SILVA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por ODILA DA SILVA 

CORREIA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados.

Não obstante, nesta data fora confeccionado o alvará de levantamento.

É o necessário. Fundamento e decido.

Satisfeita, pois, a obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, servindo cópia desta 

decisão com mandado, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Após o transitado em julgado, arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51068 Nr: 426-48.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRNEY MILANI, Elio Luiz Carlott

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BOSCO PRUDENTE - 

OAB:17223, WASHINGTON ALVARENGA NETO - OAB:27018, Welton da 

Costa Rodrigues - OAB:13209 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA CAPPELLESSO - 

OAB:12772, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 (...) É de conhecimento público e notório, a existências de mais de 60 

(sessenta) ações, propostas pela embargada, com um único objetivo a 

declaração de nulidade das escrituras públicas de compra e venda de 

uma área de 33.074,2948 has. Inicialmente, nas primeiras sentenças 

proferidas nos autos semelhantes, restou determinado a baixa da 

averbação da existência da ação no registro competente. Obviamente, as 

decisões foram objeto de recursos da parte contrária. Não obstante, todas 

as arguições esposadas pelo embargante, o E. TJMT em sede de agravo 

regimental revogou as decisões proferidas pelo próprio tribunal, a fim de 

que fosse conferido efeito suspensivo ao recurso e mantida as 

averbações premonitórias (AgR 26282/2016). Assim, diante do que restou 

decido pelo Egrégio, este juízo passou a determinar a baixa da averbação 

de existência da ação, as margens da matrícula do imóvel litigioso, apenas 

após o trânsito em julgado das ações. Ademais, impende registrar as 

súmulas ou entendimento do tribunal da cidadania não são vinculantes, 

não estando o juízo obrigado a sua literal aplicação no caso em concreto. 

Outrossim, vislumbro que a irresignação da parte é com o que foi decido 

no feito, haja vista que a decisão lhe desfavorece, fatos que não ensejam 

o acolhimento do pedido, uma vez que os embargos não via adequada a 

reforma do provimento jurisdicional. Ante o exposto, e por tudo mais 

consta dos autos, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos e, no mérito, nego-lhes provimento. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Escoado o prazo recursal, venham conjuntamente 

os autos conclusos para julgamento. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52254 Nr: 255-57.2014.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR FERNANDES SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação Possessória, na qual, houve a homologação de acordo 

entabulado entre as partes, por derradeiro a parte exequente noticiou o 

adimplemento da obrigação, pugnando pelo levantamento dos gravames.

Vieram os autos conclusos. É o necessário. Fundamento e decido.

Considerando o fiel cumprimento da obrigação, imperioso é a extinção do 

feito, nos termos artigo 924, II, do NCPC.

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC.

Proceda-se ao levantamento dos gravames existentes nos autos.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o transitado em julgado, arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 68138 Nr: 859-76.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA STIEVEN PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, PROVIDENCIE O RECOLHIMENTO DA GUIA DE DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO DA MISSIVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 68144 Nr: 864-98.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO NASSIF, ELISANGELA 

PARZIANELLO NASSIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:OAB/PR 27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, PROVIDENCIE O RECOLHIMENTO DA GUIA DE DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO DA MISSIVA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53677 Nr: 979-61.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecúaria Tocantins Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z.R. Empreendimentos Imobiliários Limitada-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA DA CONCEICAO LOPES 

- OAB:92154

 Vistos. Cuida-se de Ação de Indenização por Benfeitorias e Acessões, o 

feito seguiu regularmente, tendo a parte requerida apresentado 

contestação, que foi impugnada pela parte autora. Consoante a inicial e 

contestação, as partes pugnaram pela produção de prova de oral, pericial 

e documental. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo 

Civil. Ante o princípio da causalidade, condeno a parte autora no 
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pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. Havendo recurso de apelação, intime-se 

o recorrido para apresentação de contrarrazões no prazo legal (art. 1010, 

§1°, NCPC), após remeta-se os autos ao E. TJM, para juízo de 

admissibilidade (art. 1010, §3°, NCPC). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 53677 Nr: 979-61.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecúaria Tocantins Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z.R. Empreendimentos Imobiliários Limitada-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA DA CONCEICAO LOPES 

- OAB:92154

 INTIMO AS PARTES, ACERCA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 

31, A SEGUIR TRANSCRITA: "Com efeito, ante o reconhecimento da 

prejudicial de mérito da prescrição, resta prejudicada a apreciação das 

demais matérias alegadas. POSTO ISTO, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 

487, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RECONHECENDO A 

PRESCRIÇÃO AO CASO. Ante o princípio da causalidade, condeno a parte 

autora no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Havendo recurso 

de apelação, intime-se o recorrido para apresentação de contrarrazões no 

prazo legal (art. 1010, §1°, NCPC), após remeta-se os autos ao E. TJM, 

para juízo de admissibilidade (art. 1010, §3°, NCPC). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53984 Nr: 1097-37.2014.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:18245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS 

PINHEIRO LTDA, CNPJ: 03988003000173, Inscrição Estadual: 13.106.2840. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,98 (Quinhentos e seis reais e noventa e 

oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joriel Xavier de 

Campos, digitei.

Nova Ubiratã, 23 de maio de 2018

Joriel Xavier de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67426 Nr: 540-11.2018.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MTou 21593, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência".

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50174 Nr: 408-61.2012.811.0107

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LAURINDO GOMES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cícero Augusto Sandri - 

OAB:11912

 Ante o exposto, constatada a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, na modalidade propriamente dita, decreto a extinção da 

punibilidade do acusado José Laurindo Gomes Neto, qualificado nos autos, 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso V, ambos do 

Código Penal, na forma do artigo 61 do Código de Processo Penal. Como 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito.Após o 

trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos e 

instituições de praxe (Cartório Distribuidor e Institutos de Identificação 

Criminal), CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.Sem 

custas.Publique-se. Registre-se. Intime-se o Ministério Público. Está 

dispensada a intimação pessoal do acusado (Enunciado 105 FONAJE), no 

entanto, proceda a intimação do seu defensor. Na sua falta, nomeio o 

nobre advogado Dr. Renato Negrão Barbosa Junior (OAB/MT 22.228/A), 

tão-somente para esse ato (CNGC, Art. 1.387).Transitada em julgado esta 

sentença, ao arquivo.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77872 Nr: 857-46.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arionaldo Rodrigues Barbosa, Robertinho Melo 

de Flor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:MT 13.217

 Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por YANN DIEGGO 

SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em face de sentença proferida nos autos 

às fls. 312/316.

Aduz o embargante que a sentença foi omissa ao não decidir sobre o 

pedido de expedição de certidão de honorários independente do trânsito 

em julgado.

Os embargos foram opostos tempestivamente, conforme certidão (fls. 

327).

Vieram-me conclusos os autos.

Fundamento e decido.

RECEBO os embargos uma vez que presentes os requisitos recursais (fls. 

171).

Razão assiste ao embargante já que, às fls. 289 requereu a expedição de 

certidão de honorários antes do trânsito em julgado da sentença, o que 

não foi decido na prolação da sentença.
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Pelos fundamentos expostos, ACOLHO os presentes embargos e supro a 

omissão na parte dispositiva da sentença, fazendo constar:

 “Quanto aos honorários advocatícios, após o trânsito em julgado da 

sentença, EXPEÇAM-SE certidões de honorários em favor dos advogados 

nomeados para atuarem no feito, nos valores de 10 URH e 6 URH para o 

Dr. Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida (Habeas Corpus e defesa); 8 

URH para o Dr. Sebastião Carlos Toledo (atuação em audiência e 

apresentação de memoriasi); em relação ao advogado Carlos Royttmen 

Pires da Silva, que teve sua nomeação revogada por não comparecer em 

audiência e sequer justificar sua ausência, fixo em 01 (um) URH os 

honorários referentes à apresentação de defesa preliminar.”.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Em seguida, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e prossiga-se com o 

integral cumprimento das determinações exaradas em sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77490 Nr: 575-08.2017.811.0106

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Maringá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleci do Nascimento Facco - 

OAB:MT 14.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:MT 7.900/O

 INTIME-SE a requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste em relação ao item “II”, da ata de audiência de fls. 264.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79132 Nr: 364-35.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Luis Vendramel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeronymo Vendramel Busato - 

OAB:PR 79519, Matheus Henrique Furtunato Gonçalves - OAB:PR 

87668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, INDEFIRO o pedido de tutela provisória.I. DESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 20 DE JULHO DE 2018, ÀS 15h00min 

(MT).II. CITE-SE a requerida e INTIME-A da presente decisão, bem como 

para que compareça à audiência de conciliação. Em caso de desinteresse 

na realização do ato, deverá apresentar manifestação neste sentido, nos 

termos do artigo 334, § 5º, do CPC;III. Sendo infrutífera a conciliação fica a 

requerida intimada para que apresente resposta no prazo legal, nos 

termos do art. 335, caput, do CPC;Apresentada a contestação ou 

certificado o decurso do prazo in albis, vista à parte 

requerente.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010234-36.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAINE PEREIRA DA SILVA PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HASSON OAB - MT0017727S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010234-36.2016.8.11.0106 REQUERENTE: GEOVAINE PEREIRA 

DA SILVA PIMENTA REQUERIDO: BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA 

LTDA Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. 

Em inicial alega a parte requerente que vem sofrendo cobranças indevidas 

pela requerida, que resultou na negativação de seu nome, sem a devida 

comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a 

requerida. A negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio 

local, bem como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando 

a negativação. Em contestação, em síntese, alegou que é parte ilegítima da 

presente ação, requer a substituição do polo passivo e por fim requer a 

extinção do feito sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, VI, CPC, 

em razão da ilegitimidade passiva do franqueador BOTICA COMERCIAL 

FARMACÊUTICA LTDA. Na data de 23 de Agosto de 2016 foi realizada 

audiência de conciliação, estando presentes todas as partes, a qual 

resultou infrutífera. No documento de id. Num. 9051277, foi proferido 

despacho para a parte requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovante de endereço atualizado em seu nome, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que o 

requerente não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em 

vista o não cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no 

processo, autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Deixo de condenar a parte reclamante 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 

e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-35.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO COSTA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010247-35.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LEANDRO COSTA 

NASCIMENTO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente 

que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 

lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a negativação. Em 

contestação, em síntese, alegou a parte requerida haver relação jurídica 

com a parte requerente, bem como débitos oriundos destas relações que 

foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo no cadastro de mau 
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pagadores. A parte requerida apresentou Termo de Adesão a Serviços e 

Cópia dos documentos pessoais do requerente, no evento id. Num. 

7828318 e Num. 7828318. Na data de 05 de Setembro de 2016 foi 

realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as partes, a 

qual resultou infrutífera. No documento de ID. Num. 9051494, foi proferido 

despacho para a parte requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovante de endereço atualizado em seu nome e documento 

pessoal legível, sob pena de indeferimento da petição inicial. Compulsando, 

os autos verifica se que o requerente não cumpriu com a determinação 

judicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação, 

sobressai a irregularidade no processo, autorizando a extinção do mesmo. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Deixo de condenar a parte reclamante no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010284-62.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS NASCIMENTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010284-62.2016.8.11.0106 REQUERENTE: DOMINGOS 

NASCIMENTO DA CRUZ REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. No ID. Num. 7828875 foi deferida a liminar, nos seguintes 

termos: “defiro o pedido para determinar que o promovido exclua o nome 

do promovente do cadastro de inadimplentes SPC/SERASA e demais 

órgãos de proteção ao crédito, suspendendo também a cobrança apenas 

no que concerne aos débitos discutidos nestes autos, tudo no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00.” Em 

contestação, em síntese, alegou a parte requerida haver relação jurídica 

com a parte requerente, bem como débitos oriundos destas relações que 

foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo no cadastro de mau 

pagadores. Na data de 10 de outubro de 2016 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera. 

No documento de ID. Num. 9055609, foi proferido despacho para a parte 

requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de 

endereço atualizado em seu nome e documento pessoal legível, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que 

o requerente não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em 

vista o não cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no 

processo, autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. OPINO, para revogar a liminar 

concedida no evento, ID. Num. 7828875. Deixo de condenar a parte 

reclamante no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-08.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUCAS DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT21630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010059-08.2017.8.11.0106 REQUERENTE: SANDRO LUCAS 

DA SILVA NASCIMENTO REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. Em inicial 

alega a parte requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela 

requerida, que resultou na negativação de seu nome, sem a devida 

comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a 

requerida. A negativação lhe impossibilitou de realizar compras no 

comercio local, bem como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC 

constando a negativação. Em contestação, em síntese, alegou a requerida 

haver relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo 

no cadastro de mau pagadores. Na data de 01 de Agosto de 2017 foi 

realizada audiência de conciliação, estando presente somente a parte 

requerida, a qual fez requerimento de extinção do feito e de condenação 

do requerente em litigância de má fé, conforme o evento Num. 9525929. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não apresentou 

justificativa, para sua ausência no ato processual. Tal ato de contumácia 

implica na extinção do processo sem resolução do mérito, em atenção aos 

princípios da celeridade e efetividade, tendo como paradigma o intuito 

conciliador dos juizados. Nesse sentido: Não comparecimento do autor. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099, de 
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26-09-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído” (RJE, 

2:108). A questão foi pacificada com a edição do enunciado nº 20 no 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), determinando como 

obrigatório o comparecimento pessoal da parte às audiências, nestes 

termos: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Todavia, no 

presente caso, pelos documentos juntados ao processo, verifica-se que a 

parte requerente agiu irresponsavelmente e de má-fé, alterando a verdade 

dos fatos. Assim, deverá responder pelas perdas e danos causados a 

requerida. Desta forma, é necessária a aplicação da multa por litigância de 

má-fé, pagamento de custas e taxas do processo e condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 55 da Lei 

9.099/95 Diante do exposto, OPINO PELO JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO do processo, com fundamento no artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95, ante a ausência do requerente à audiência de conciliação; 

OPINO PELA CONDENAÇÃO do requerente em custas e despesas 

processuais, conforme entendimento explicitado no Enunciado nº 28 do 

FONAJE; OPINO PELA CONDENAÇÃO do requerente em honorários 

advocatícios, que opino pela fixação no valor de R$ 1760,10, conforme 

tabela da OAB/MT, para a parte requerida. OPINO PELA CONDENAÇÃO do 

requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual arbitro 

em 1% sobre o valor da causa. Transitado em julgado, calculem-se os 

valores das custas, despesas processuais e multa por litigância de má-fé, 

intimando o requerente para seu pagamento espontâneo. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação da sentença conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-05.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM Numero do Processo: 

1000102-05.2017.8.11.0106 REQUERENTE: EDNALDO ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se AÇÃO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA 

INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

LIMINAR, proposta por EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA, em desfavor de 

ENERGISA S/A, ambos já qualificados nos autos. O requerente alega, em 

síntese, que no início do mês de julho de 2017, o recebeu uma carta da 

requerida, informando que, ao inspecionar as instalações elétrica de sua 

oficina, seus funcionários constataram uma anormalidade teria provocado 

faturamento inferior ao correto, esclarecendo que a irregularidade 

encontrada ocorreu devido a fatores alheios à ação humana podendo ser 

caracterizada como uma deficiência técnica. Após, enviou outra carta 

apontando a diferença quanto às leituras dos meses de 07/2016 a 

06/2017, juntamente com 05 faturas no valor de R$ 79,65 (setenta e nove 

reais e sessenta e cinco centavos) com vencimentos respectivos de 

20/08/2017 a 20/12/2017. O requerente ficou surpreso com a notícia, pois 

afirma que quitou todas suas faturas de energia, conforme comprovantes 

de pagamento. Pede, em sede de tutela provisória, que a requerida seja 

notificada para que retire ou se abstenha de inserir seu nome junto ao 

Serviço de Proteção de Crédito, enquanto tramitar este feito. Ao final, pede 

a condenação da ré em danos morais. Passo à análise do pedido de tutela 

provisória. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil tem-se que a 

tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e 

evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, a probabilidade do direito emerge da própria declaração do 

requerente, aliada à norma protetiva prevista no art. 6º do Código de 

Defesa do Consumidor – inversão do ônus da prova, na medida em que, 

tratando-se de prova negativa, inexistência de débito, repousa sobre a 

requerida o dever de provar a legitimidade da dívida. O perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo está no fato de que, caso a situação 

da cobrança perdure, estará o requerente sujeito a constantes prejuízos 

financeiros e de abalo moral, sendo imperiosa a suspensão da cobrança. 

Sendo assim, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 

do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória e 

DETERMINO à empresa requerida que providencie, no prazo de 03 (três) 

dias a contar da intimação, a SUSPENSÃO das cobranças relativas às 05 

faturas no valor de R$ 79,65 (setenta e nove reais e sessenta e cinco 

centavos) com vencimentos respectivos de 20/08/2017 a 20/12/2017, bem 

como se ABSTENHA de inserir o nome da requerente ao Serviço de 

Proteção ao Crédito, até julgamento final do processo ou alteração das 

circunstâncias fáticas que justificaram o presente provimento, em atenção 

à cláusula rebus sic standibus. Em caso de descumprimento, FIXO multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$10.000,00 (dez 

mil reais). Considerando que a requerida ainda não foi citada e sequer foi 

intimada para audiência realizada no dia 13/11/2017, DESIGNE-SE nova 

audiência de tentativa de conciliação conforme pauta da conciliadora, 

INTIMANDO-SE as partes para que a ela compareçam. CITE-SE o (a) 

requerido (a) INTIMANDO-O do inteiro teor da inicial e da audiência 

designada, com a advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte autora do teor da presente decisão e da audiência designada, 

cientificando-a de que a ausência injustificada ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais, conforme prevê o art. 

51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-05.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo, a ser realizada na sede 

do Fórum localizada no endereço ao final indicado. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 06/08/2018 Hora: 08:15 (horário de Mato Grosso), a ser 

realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000. 

Novo São Joaquim, 31 de maio de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-61.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT21630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010049-61.2017.8.11.0106 REQUERENTE: ANGELA MARIA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente 

que vem sofrendo cobranças indevidas pela parte requerida, que resultou 
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na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com as requeridas. A 

negativação lhe impossibilitou de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC Brasil constando a 

negativação. No evento Numero: 9230161, foi proferido despacho para a 

parte requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante 

de endereço atualizado em seu nome e documento pessoal legível, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Posteriormente a parte 

requerente, no documento Num. 9252076, apresentou pedido de 

desistência da presente ação. Na data de 01 de Agosto de 2017 foi 

realizada audiência de conciliação, estando presente somente a requerida, 

e ausente a requerente, com juntada aos autos de pedido de desistência 

da ação, nos moldes do Enunciado 90 do FONAJE. Neste ponto, OPINO, 

pelo não acolhimento do pedido de desistência, uma vez que há nos autos 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, nos mesmos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE. Compulsando os autos, verificou-se a ausência 

injustificada da requerente a audiência de conciliação, conforme termo de 

audiência no evento ID Num. 9531885. Tal ato de contumácia implica na 

extinção do processo sem resolução do mérito, em atenção aos princípios 

da celeridade e efetividade, tendo como paradigma o intuito conciliador dos 

juizados. Nesse sentido: Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, I. da Lei 9.099, de 

26-09-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído” (RJE, 

2:108). A questão foi pacificada com a edição do enunciado nº 20 no 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), determinando como 

obrigatório o comparecimento pessoal da parte às audiências, nestes 

termos: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Todavia, no 

presente caso, pelos documentos juntados ao processo, verifica-se que a 

parte requerente agiu irresponsavelmente e de má-fé, alterando a verdade 

dos fatos. Assim, deverá responder pelas perdas e danos causados ao 

requerido. Desta forma, é necessária a aplicação da multa por litigância de 

má-fé, pagamento de custas e taxas do processo e condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 55 da Lei 

9.099/95. Diante do exposto, OPINO PELO JULGAMENTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO do processo, com fundamento no artigo 51, 

inciso I da Lei 9.099/95, ante ausência do requerente à audiência de 

conciliação; OPINO PELA CONDENAÇÃO da requerente em custas e 

despesas processuais, conforme entendimento explicitado no Enunciado 

nº 28 do FONAJE; OPINO PELA CONDENAÇÃO do requerente em 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa. OPINO 

PELA CONDENAÇÃO do requerente ao pagamento de multa por litigância 

de má-fé, a qual arbitro em 1% sobre o valor da causa. Transitado em 

julgado, calculem-se os valores das custas, despesas processuais e 

multa por litigância de má-fé, intimando o requerente para seu pagamento 

espontâneo. Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de estilo. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-76.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT21630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010048-76.2017.8.11.0106 REQUERENTE: ANGELA MARIA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. 

Em inicial alega a parte requerente que vem sofrendo cobranças indevidas 

pela parte requerida, que resultou na negativação de seu nome, sem a 

devida comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica 

com as requeridas. A negativação lhe impossibilitou de realizar compras 

no comercio local, bem como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC 

Brasil constando a negativação. No evento Numero: 9062944, foi proferido 

despacho para a parte requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovante de endereço atualizado em seu nome, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Posteriormente a parte requerente, no 

documento Num. 9252363, apresentou pedido de desistência da presente 

ação. Na data de 01 de Agosto de 2017 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presente somente a requerida, e ausente a 

requerente, com juntada aos autos de pedido de desistência da ação, nos 

moldes do Enunciado 90 do FONAJE. Neste ponto, OPINO, pelo não 

acolhimento do pedido de desistência, uma vez que há nos autos indícios 

de litigância de má-fé ou lide temerária, nos mesmos termos do Enunciado 

90 do FONAJE. Compulsando os autos, verificou-se a ausência da 

requerente a audiência de conciliação, conforme termo de audiência no 

evento ID Num. 9528333. Tal ato de contumácia implica na extinção do 

processo sem resolução do mérito, em atenção aos princípios da 

celeridade e efetividade, tendo como paradigma o intuito conciliador dos 

juizados. Nesse sentido: Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, I. da Lei 9.099, de 

26-09-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído” (RJE, 

2:108). A questão foi pacificada com a edição do enunciado nº 20 no 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), determinando como 

obrigatório o comparecimento pessoal da parte às audiências, nestes 

termos: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Todavia, no 

presente caso, pelos documentos juntados ao processo, verifica-se que a 

parte requerente agiu irresponsavelmente e de má-fé, alterando a verdade 

dos fatos. Assim, deverá responder pelas perdas e danos causados ao 

requerido. Desta forma, é necessária a aplicação da multa por litigância de 

má-fé, pagamento de custas e taxas do processo e condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 55 da Lei 

9.099/95. Diante do exposto, OPINO PELO JULGAMENTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO do processo, com fundamento no artigo 51, 

inciso I da Lei 9.099/95, ante ausência do requerente à audiência de 

conciliação; OPINO PELA CONDENAÇÃO da requerente em custas e 

despesas processuais, conforme entendimento explicitado no Enunciado 

nº 28 do FONAJE; OPINO PELA CONDENAÇÃO do requerente em 

honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor atribuído à 

causa. OPINO PELA CONDENAÇÃO do requerente ao pagamento de multa 

por litigância de má-fé, a qual arbitro em 1% sobre o valor da causa. 

Transitado em julgado, calculem-se os valores das custas, despesas 

processuais e multa por litigância de má-fé, intimando o requerente para 

seu pagamento espontâneo. Satisfeito os créditos ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-94.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANDERSON TELECIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010159-94.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LUCAS ANDERSON 

TELECIO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente 

que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 

lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a negativação. Na 

data de 25 de Julho de 2016 foi realizada audiência de conciliação, 

estando presente todas as partes, a qual resultou infrutífera, conforme o 

evento Num. 7958193. No documento de ID. Num. Num. 9469391, foi 

proferido despacho para a parte requerente apresentar no prazo de 10 

(dez) dias, dias juntar comprovante de endereço do autor em nome próprio 

ou, na impossibilidade de fazê-lo, em nome de terceiro com declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida. Compulsando, os autos 

verifica se que o requerente não cumpriu com a determinação judicial. 

Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a extinção do mesmo. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-68.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DIVINO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILTON DE SOUZA E SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010055-68.2017.8.11.0106 REQUERENTE: CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: ADEILTON DE SOUZA E SILVA - ME 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. 

Em inicial alega a parte requerente que vem sofrendo cobranças indevidas 

pela requerida, que resultou na negativação de seu nome, sem a devida 

comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a 

requerida. A negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio 

local, bem como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando 

a negativação. No documento de ID. Num. 9041485, foi proferido despacho 

para a parte requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovante de endereço atualizado em seu nome, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que o 

requerente não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em 

vista o não cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no 

processo, autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Na data de 01 de Agosto de 2017 foi realizada audiência 

de conciliação, onde foi constatada a ausência de ambas as partes. Ante 

o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Deixo de condenar a parte requerente no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-93.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010021-93.2017.8.11.0106 REQUERENTE: HILDA LIMA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Em contestação, em síntese, alegou a requerida haver 

relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo 

no cadastro de mau pagadores. No evento de Num. 9113804, a requerida 

apresentou Termo de Adesão e Contratação dos serviços. Na data de 17 

de Julho de 2017 foi realizada audiência de conciliação, estando presente 

as partes, a qual resultou infrutífera. Posteriormente, a parte requerente 

apresentou pedido de extinção da ação, nos moldes do Enunciado 90 do 

FONAJE. Neste ponto, OPINO, pelo não acolhimento do pedido de 

desistência, uma vez que há nos autos indícios de litigância de má-fé ou 

lide temerária, nos mesmos termos do Enunciado 90 do FONAJE. Ademais, 

no documento de ID. Num. Num. 9061203, foi proferido despacho para a 

parte requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante 

de endereço atualizado em seu nome, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que o requerente não 

cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 683 de 823



DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Deixo de condenar a parte requerente 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 

e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-76.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES NOGUEIRA VILELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLÁUDIO ALVES REZENDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010156-76.2015.8.11.0106 REQUERENTE: ULISSES NOGUEIRA 

VILELA REQUERIDO: CLÁUDIO ALVES REZENDE Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A parte Requerente apresentou 

pedido de desistência da presente Ação no evento Num. 11420968. O 

pedido formulado pela parte requerente pode ser acolhido sem a anuência 

da parte requerida, de acordo com o Enunciado 90: “a desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento”. Ante o exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO 

DA DESISTÊNCIA da ação, e via de consequência, pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII 

do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte requerente 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 

e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010620-66.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010620-66.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LUCIANA ALVES 

FERNANDES REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente que 

vem sofrendo cobranças indevidas pela parte requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com as requeridas. A 

negativação lhe impossibilitou de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC Brasil constando a 

negativação. Em contestação, em síntese, alegou a requerida haver 

relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo 

no cadastro de mau pagadores. Na data de 12 de junho de 2017 foi 

realizada audiência de conciliação, estando presentes as partes, a qual 

resultou infrutífera. No evento Numero: Num. 9441983 foi proferido 

despacho para a parte requerente comprovante de endereço atualizado 

em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do 

talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Posteriormente a parte requerente, no 

documento Num. 9483569, apresentou pedido de desistência da presente 

ação. Neste ponto, OPINO, pelo não acolhimento do pedido de desistência, 

uma vez que há nos autos indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, 

nos mesmos termos do Enunciado 90 do FONAJE. Compulsando, os autos 

verifica se que o requerente não cumpriu com a determinação judicial. 

Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a extinção do mesmo. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. OPINO PELA CONDENAÇÃO da requerente em custas e 

despesas processuais, conforme entendimento explicitado no Enunciado 

nº 28 do FONAJE; OPINO PELA CONDENAÇÃO da requerente em 

honorários advocatícios, que opino pela fixação no valor de R$ 1760,10, 

conforme tabela da OAB/MT, para a parte requerida. OPINO PELA 

CONDENAÇÃO do requerente ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé, a qual arbitro em 1% sobre o valor da causa. Transitado em 

julgado, calculem-se os valores das custas, despesas processuais e 

multa por litigância de má-fé, intimando o requerente para seu pagamento 

espontâneo. Satisfeito os créditos ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de estilo. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010723-73.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LAFAIETE RAMOS LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 684 de 823



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010723-73.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LAFAIETE RAMOS 

LOBO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilitou de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC Brasil constando as 

negativações. Em contestação, em síntese, alegou a parte requerida haver 

relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando nas inscrições dos 

mesmos nos cadastros de mau pagadores. No evento Num. 7835611, a 

parte requerida apresentou comprovante de empréstimo pessoal, 

devidamente assinado. No evento Num. 9222119 foi proferido despacho 

para designação de nova data de audiência de conciliação. 

Posteriormente, no documento Num. 9413590, a parte requerente 

apresentou pedido de desistência da presente Ação. Cumpre ressaltar 

que o pedido de desistência de ação formulado pelo requerente, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE só poderá ser homologado ante a 

ausência de indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, o que não 

restou afastado nos presentes autos face do conjunto probatório 

apresentado pelo Banco Requerido (doc. Num. 7835611), razão pela qual 

indefiro o pedido de desistência formulado no ID Num. 9413590. Analisado 

o processo e os documentos que o instruem, verifica-se que o requerido 

comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a juntada 

de Comprovante de Empréstimo devidamente assinado pelo Reclamante, 

bem como, cópia de seus documentos pessoais e documentos 

complementares, como se observa no evento n. 7835611. Por sua vez, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Nesse sentido, importante registrar, ainda, que 

a demandante sequer impugnou os documentos colacionados pelo 

Reclamado, tampouco apresentou a quitação do débito discutido nos 

presentes autos, não se vislumbrando, portanto, nos presentes autos, 

direito a ser acolhido. Desta feita, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do 

Reclamado. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA CONTRATAÇÃO. 

NÃO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA 

MANTIDA. - Prova acostada que não se mostra capaz de modificar a 

situação dos autos, pois não se desincumbiu a parte autora de colacionar 

prova mínima do direito alegado, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, 

isto é, o adimplemento do contrato firmado entre as partes. - E a parte ré 

fez prova de fatos impeditivos do direito alegado pelo autor, nos termos de 

sua obrigação prevista no art.333, II, do CPC, trazendo aos autos 

comprovação de que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviços. - Não há falar em inexistência de débito, impondo-se a 

manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/11/2015)”. Por 

fim, tenho como flagrante a alteração da verdade dos fatos pelo Autor que 

pretendia a declaração de inexistência de um débito ao argumento de que 

não contraiu a dívida, quando a prova produzida demonstra o contrário. 

Inequívoca, pois, a alteração dos fatos com o intuito de locupletamento 

indevido, sendo de rigor o reconhecimento da litigância de má-fé. 

Corroborando: Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação declaratória 

de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral. 

Contratação e inadimplência demonstrada. Inscrição devida. Inexistência 

dos pressupostos da responsabilidade civil e consequente do dever de 

indenizar. Litigância de má-fé mantida. Afastamento da revogação do 

benefício da gratuidade judiciária. Apelo parcialmente provido. (Apelação 

Cível Nº 70069258333, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 09/06/2016). Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo requerente. OPINO 

PELA CONDENAÇÃO do requerente em custas e despesas processuais, 

conforme entendimento explicitado no Enunciado nº 28 do FONAJE; OPINO 

PELA CONDENAÇÃO do requerente em honorários advocatícios, que 

opino pela fixação no valor de R$ 1760,10, conforme tabela da OAB/MT, 

para o Banco requerido. OPINO PELA CONDENAÇÃO do requerente ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual arbitro em 1% sobre o 

valor da causa. Transitado em julgado, calculem-se os valores das custas, 

despesas processuais e multa por litigância de má-fé, intimando o 

requerente para seu pagamento espontâneo. Satisfeito os créditos 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação da sentença conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010730-65.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010730-65.2016.8.11.0106 REQUERENTE: MARIA DO CARMO 

DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente que 

vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 

lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a negativação. Em 

contestação, em síntese, alegou a parte requerida haver relação jurídica 

com a parte requerente, bem como débitos oriundos destas relações que 

foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo no cadastro de mau 

pagadores. Na data de 10 de Abril de 2017 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera. 

No documento de ID. Num. Num. 9224411, foi proferido despacho para a 

parte requerente, apresentar comprovante de endereço atualizado em seu 

nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com 

firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que a requerente não 

cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Deixo de condenar a parte reclamante 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 

e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 
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homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010729-80.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RUBIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010729-80.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JULIANA RUBIO 

TEIXEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente que 

vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 

lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a negativação. Em 

contestação, em síntese, alegou a parte requerida haver relação jurídica 

com a parte requerente, bem como débitos oriundos destas relações que 

foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo no cadastro de mau 

pagadores. Na data de 10 de Abril de 2017 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera. 

No documento de ID. Num. 9225001, foi proferido despacho para a parte 

requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante de 

endereço atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos 

verifica se que a requerente não cumpriu com a determinação judicial. 

Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a extinção do mesmo. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Deixo de condenar a parte reclamante no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010736-72.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE CERQUEIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010736-72.2016.8.11.0106 REQUERENTE: HELIO DE 

CERQUEIRA OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Em contestação, em síntese, alegou a parte requerida haver 

relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo 

no cadastro de mau pagadores. Na data de 10 de Abril de 2017 foi 

realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as partes, a 

qual resultou infrutífera. No documento de ID.Num. 9225477, foi proferido 

despacho para a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar comprovante de endereço atualizado em seu nome e, não 

sendo possível, declaração do proprietário do talonário com firma 

reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que a requerente não 

cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Deixo de condenar a parte reclamante 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 

e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010739-27.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA RODRIGUES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010739-27.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ANA CARLA 

RODRIGUES MACHADO REQUERIDO: CLARO S.A. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Em contestação, em síntese, alegou a parte requerida haver 

relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo 

no cadastro de mau pagadores. Na data de 10 de Abril de 2017 foi 

realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as partes, a 

qual resultou infrutífera, conforme ID Num. 7835878. No documento de ID. 

Num. Num. 9225736, foi proferido despacho para a parte requerente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante de endereço 

atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário 

do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que a 

requerente não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em 

vista o não cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no 

processo, autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Deixo de condenar a parte reclamante 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 

e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010745-34.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK MIRANDA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Numero do Processo: 8010745-34.2016.8.11.0106 REQUERENTE: PATRICK 

MIRANDA DE FARIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. 

Em inicial alega a parte requerente que vem sofrendo cobranças indevidas 

pela requerida, que resultou na negativação de seu nome, sem a devida 

comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a 

parte requerida. A negativação lhe impossibilita de realizar compras no 

comercio local, bem como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC 

constando a negativação. Em contestação, em síntese, alegou a parte 

requerida haver relação jurídica com a parte requerente, bem como 

débitos oriundos destas relações que foram inadimplidos resultando na 

inscrição do mesmo no cadastro de mau pagadores. No evento Num. 

7835979, o Banco requerido apresentou Instrumento Particular de 

Confissão de Divida, devidamente assinado e cópia dos documentos 

pessoais do Autor. Na data de 10 de Abril de 2017 foi realizada audiência 

de conciliação, estando presentes todas as partes, a qual resultou 

infrutífera, conforme ID Num. 7835948. No documento de ID. Num. 

9229158, foi proferido despacho para a parte requerente, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar comprovante de endereço atualizado em seu 

nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com 

firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que a requerente não 

cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Todavia, no presente caso, pelos documentos juntados 

ao processo, verifica-se que a parte requerente agiu irresponsavelmente 

e de má-fé, alterando a verdade dos fatos. Assim, deverá responder 

pelas perdas e danos causados a parte requerida. Desta forma, é 

necessária a aplicação da multa por litigância de má-fé, pagamento de 

custas e taxas do processo e condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ante o exposto, 

OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, consequentemente pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro. OPINO 

PELA CONDENAÇÃO do requerente em custas e despesas processuais, 

conforme entendimento explicitado no Enunciado nº 28 do FONAJE; OPINO 

PELA CONDENAÇÃO do requerente em honorários advocatícios, que 

opino pela fixação em 10% sobre o valor atribuído à causa. OPINO PELA 

CONDENAÇÃO do requerente ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé, a qual arbitro em 1% sobre o valor da causa. Transitado em 

julgado, calculem-se os valores das custas, despesas processuais e 

multa por litigância de má-fé, intimando o requerente para seu pagamento 

espontâneo. Satisfeito os créditos ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de estilo. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010746-19.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

COLDEVAK CARLOS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Numero do Processo: 8010746-19.2016.8.11.0106 REQUERENTE: 

COLDEVAK CARLOS COELHO REQUERIDO: OI S.A SENTENÇA 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. 
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Em inicial alega a parte requerente que vem sofrendo cobranças indevidas 

pela requerida, que resultou na negativação de seu nome, sem a devida 

comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a 

parte requerida. A negativação lhe impossibilita de realizar compras no 

comercio local, bem como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC 

constando a negativação. Em contestação, em síntese, alegou a parte 

requerida haver relação jurídica com a parte requerente, bem como 

débitos oriundos destas relações que foram inadimplidos resultando na 

inscrição do mesmo no cadastro de mau pagadores. Na data de 10 de 

Abril de 2017 foi realizada audiência de conciliação, estando presentes 

todas as partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID Num.7835996. No 

documento de ID. Num. 9229212, foi proferido despacho para a parte 

requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar documento pessoal 

legível e comprovante de endereço atualizado em seu nome e, não sendo 

possível, declaração do proprietário do talonário com firma reconhecida 

em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Compulsando, os autos verifica se que a requerente não cumpriu com a 

determinação judicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da 

determinação, sobressai a irregularidade no processo, autorizando a 

extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000014-64.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NEREU DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000014-64.2017.8.11.0106 REQUERENTE: NEREU DE FARIA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Em inicial alega a parte requerente que vem sofrendo 

cobranças indevidas pela requerida, que resultou na negativação de seu 

nome, sem a devida comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer 

relação jurídica com a parte requerida. A negativação lhe impossibilita de 

realizar compras no comercio local, bem como a aquisição de crédito. 

Juntou extrato do SPC constando a negativação. No documento de ID. 

Num. 9443578, foi proferido despacho para a parte requerente, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante de endereço atualizado em 

seu nome, sob pena de indeferimento da petição inicial. A parte 

Requerente apresentou pedido de desistência da presente Ação no 

evento Num. 9484573. O pedido formulado pela parte requerente pode ser 

acolhido sem a anuência da parte requerida, de acordo com o Enunciado 

90 do FONAJE: “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Ante o exposto, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA da ação, e via de consequência, pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

parte requerente no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000015-49.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI DA SILVA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000015-49.2017.8.11.0106 REQUERENTE: AMAURI DA SILVA 

DUTRA REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente que vem 

sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a parte requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. No documento de ID. Num. 9447228, foi proferido despacho 

para a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

comprovante de endereço atualizado em seu nome, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que o 

requerente não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em 

vista o não cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no 

processo, autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-06.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE CASSIA CONRADO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000186-06.2017.8.11.0106 REQUERENTE: ROSA DE CASSIA 

CONRADO REQUERIDO: OI S.A Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Pleiteia a parte requerente declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

referente aos débitos de R$ 174,63 e R$ 164,72 supostamente gerados 

pelos contratos n° 1549745791 e 1547802970 o que resultou na indevida 

inserção de seu nome do cadastro de inadimplentes do 

SPC/SERASA/SCPC. Na data de 29/01/2018 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presentes todas as partes, a qual resultou frutífera, 

conforme evento Num. 11553726. Deste modo, ao evento de ID n. Num. 

11596051, as partes compuseram TERMO ADITIVO DE ACORDO, 

solicitando a devida HOMOLOGAÇÃO por este Juízo e consequente 

extinção do presente feito. É a suma do essencial. Posto isso, com fulcro 

no art. 487, III, “b” do CPC/2015, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por 

sentença do acordo havido entre as partes para que surtam os efeitos 

jurídicos e legais, no caso entre a autora ROSA DE CASSIA CONRADO e a 

requerida OI S.A, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, 

arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais 

anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento 

em face de pedido de execução. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado para homologação da sentença conforme o artigo 40 

da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus 

patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após 

análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO 

integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima 

redigida para que produza seus regulares efeitos legais. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-21.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE CASSIA CONRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000185-21.2017.8.11.0106 REQUERENTE: ROSA DE CASSIA 

CONRADO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente 

que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 

lhe impossibilitou de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC Brasil constando as 

negativações. Na data de 29 de Janeiro de 2018 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera. 

Em contestação, em síntese, alegou a parte requerida haver relação 

jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos destas 

relações que foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo no 

cadastro de mau pagadores. A parte requerida apresentou comprovante 

de endereço em nome da Autora, copia dos documentos pessoais da 

mesma e Termo de Adesão e Contratação de Serviços devidamente 

assinado, conforme ID Num. 11622760. Posteriormente, no documento 

Num. 11675895, a parte requerente apresentou pedido de Extinção da 

presente Ação. Cumpre ressaltar que o pedido de desistência de ação 

formulado pelo requerente, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE só 

poderá ser homologado ante a ausência de indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária, o que não restou afastado nos presentes autos face do 

conjunto probatório apresentado pela parte Requerida (doc. Num. 

11622760.), razão pela qual indefiro o pedido de desistência formulado no 

ID Num. 11675895. Analisado o processo e os documentos que o 

instruem, verifica-se que a parte requerida comprovou a existência de 

relação jurídica entre as partes com a juntada de Termo de Adesão 

devidamente assinado pela requerente, bem como, cópia de seus 

documentos pessoais e documentos complementares, como se observa 

no evento n. 11622760. Por sua vez, desnecessária a realização de 

perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Nesse sentido, importante registrar, ainda, que a demandante sequer 

impugnou os documentos colacionados pela requerida, tampouco 

apresentou a quitação do débito discutido nos presentes autos, não se 

vislumbrando, portanto, nos presentes autos, direito a ser acolhido. Desta 

feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito 

menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada 

qualquer ilegalidade no proceder da Reclamada. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. COMPROVADA CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA 

A QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. - Prova acostada 

que não se mostra capaz de modificar a situação dos autos, pois não se 

desincumbiu a parte autora de colacionar prova mínima do direito alegado, 

a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, isto é, o adimplemento do contrato 

firmado entre as partes. - E a parte ré fez prova de fatos impeditivos do 

direito alegado pelo autor, nos termos de sua obrigação prevista no 

art.333, II, do CPC, trazendo aos autos comprovação de que as partes 

firmaram contrato de prestação de serviços. - Não há falar em inexistência 

de débito, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, 

Julgado em 26/11/2015)”. Por fim, tenho como flagrante a alteração da 

verdade dos fatos pela Autora que pretendia a declaração de inexistência 

de um débito ao argumento de que não contraiu a dívida, quando a prova 

produzida demonstra o contrário. Inequívoca, pois, a alteração dos fatos 

com o intuito de locupletamento indevido, sendo de rigor o reconhecimento 

da litigância de má-fé. Corroborando: Apelação cível. Responsabilidade 

civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

indenização por dano moral. Contratação e inadimplência demonstrada. 

Inscrição devida. Inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil 

e consequente do dever de indenizar. Litigância de má-fé mantida. 

Afastamento da revogação do benefício da gratuidade judiciária. Apelo 

parcialmente provido. (Apelação Cível Nº 70069258333, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 

09/06/2016). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela requerente. OPINO PELA CONDENAÇÃO da requerente 

em honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa. 

OPINO PELA CONDENAÇÃO da requerente ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé, a qual arbitro em 1% sobre o valor da causa. 

Transitado em julgado, calculem-se os valores das custas, despesas 

processuais e multa por litigância de má-fé, intimando a requerente para 

seu pagamento espontâneo. Satisfeito os créditos ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado para homologação da sentença conforme o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus 

patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após 

análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO 

integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima 

redigida para que produza seus regulares efeitos legais. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-51.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA OAB - GO33199 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000183-51.2017.8.11.0106 REQUERENTE: ANA CLAUDIA 

CARDOSO DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente 

que firmou com a Requerida, contrato de Prestação de Serviços nº. 

0000005042478910 (doc.anexo) cujo objeto fora a aquisição do direito de 

acesso aos Serviços vinculados ao plano de “INTERNET” e “TELEFONE, 

que mesmo após o cancelamento dos serviços vem sofrendo cobranças 

indevidas por parte da requerida, que resultou na negativação de seu 

nome, por fim requer indenização por danos morais A parte requerida, em 

defesa, alega que a cobrança é referente a serviços contratados e 

utilizados pela autora, e, por estar inadimplente, tornam legítimas as 

cobranças e a inserção dos dados da mesma nos cadastros de proteção 

ao crédito. Na data de 29 de Janeiro de 2018 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presente somente a parte requerida, a qual fez 

requerimento de extinção do feito, conforme o evento Num. 11553141 . 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não apresentou 

justificativa, para sua ausência no ato processual. Tal ato de contumácia 

implica na extinção do processo sem resolução do mérito, em atenção aos 

princípios da celeridade e efetividade, tendo como paradigma o intuito 

conciliador dos juizados. Nesse sentido: Não comparecimento do autor. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099, de 

26-09-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído” (RJE, 

2:108). A questão foi pacificada com a edição do enunciado nº 20 no 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), determinando como 

obrigatório o comparecimento pessoal da parte às audiências, nestes 

termos: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Todavia, no 

presente caso, pelos documentos juntados ao processo, verifica-se que a 

parte requerente agiu irresponsavelmente e de má-fé, alterando a verdade 

dos fatos. Assim, deverá responder pelas perdas e danos causados a 

requerida. Desta forma, é necessária a aplicação da multa por litigância de 

má-fé, pagamento de custas e taxas do processo e condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 55 da Lei 

9.099/95 Diante do exposto, OPINO PELO JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO do processo, com fundamento no artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95, ante a ausência do requerente à audiência de conciliação; 

OPINO PELA CONDENAÇÃO do requerente em custas e despesas 

processuais, conforme entendimento explicitado no Enunciado nº 28 do 

FONAJE; OPINO PELA CONDENAÇÃO do requerente em honorários 

advocatícios, em 10% sobre o valor atribuído à causa. OPINO PELA 

CONDENAÇÃO do requerente ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé, a qual arbitro em 1% sobre o valor da causa. Transitado em 

julgado, calculem-se os valores das custas, despesas processuais e 

multa por litigância de má-fé, intimando o requerente para seu pagamento 

espontâneo. Satisfeito os créditos ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de estilo. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação da sentença conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-80.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ILIDIA BELISARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT21630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010093-80.2017.8.11.0106 REQUERENTE: ADRIANA ILIDIA 

BELISARIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. OPINO, por rejeitar a 

preliminar de incompetência absoluta do juizado especial por necessidade 

de perícia arguida pela requerida, tendo em vista que as provas 

produzidas no processo são suficientes para o deslinde do feito. Em inicial 

alega a parte requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela 

requerida, que resultou na negativação de seu nome, sem a devida 

comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a 

requerida. A negativação lhe impossibilitou de realizar compras no 

comercio local, bem como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC 

Brasil constando as negativações. Em contestação, em síntese, alegou a 

parte requerida haver relação jurídica com a parte requerente, bem como 

débitos oriundos destas relações que foram inadimplidos resultando na 

inscrição do mesmo no cadastro de mau pagadores. O Banco anexou a 

sua defesa Proposta de Abertura de Conta Corrente (Num. 8171351), 

devidamente assinado e Proposta de Contratação e de Adesão a 

serviços. Na data de 12 de junho de 2017 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presente todas as partes, a mesma resultou 

infrutífera, conforme o evento Num. 9154084. Posteriormente, no 

documento Num. 8825179, a parte requerente apresentou Extinção da 

presente Ação, em razão da incompetência do Juizado. Cumpre ressaltar 

que o pedido de Extinção da ação formulado pelo requerente, nos termos 

do Enunciado 90 do FONAJE só poderá ser homologado ante a ausência 

de indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, o que não restou 

afastado nos presentes autos face do conjunto probatório apresentado 

pelo Banco Requerido (doc. Num. 8171351 ), razão pela qual indefiro o 

pedido de desistência formulado no ID Num. 8825179. Analisado o 

processo e os documentos que o instruem, verifica-se que o requerido 

comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a juntada 

de Proposta de Abertura de Conta, bem como de contratação de serviços, 

devidamente assinado pelo Reclamante, bem como, cópia de seus 

documentos pessoais e documentos complementares, como se observa 

no evento n. 8171351. Por sua vez, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Nesse sentido, 

importante registrar, ainda, que a demandante sequer impugnou os 

documentos colacionados pela requerente, tampouco apresentou a 

quitação do débito discutido nos presentes autos, não se vislumbrando, 

portanto, nos presentes autos, direito a ser acolhido. Desta feita, não há 

que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder do Banco Reclamado. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COMPROVADA CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO 

CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. - Prova acostada que não se mostra 

capaz de modificar a situação dos autos, pois não se desincumbiu a parte 

autora de colacionar prova mínima do direito alegado, a teor do disposto no 

art. 333, I, do CPC, isto é, o adimplemento do contrato firmado entre as 

partes. - E a parte ré fez prova de fatos impeditivos do direito alegado pelo 

autor, nos termos de sua obrigação prevista no art.333, II, do CPC, 

trazendo aos autos comprovação de que as partes firmaram contrato de 

prestação de serviços. - Não há falar em inexistência de débito, 

impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 

26/11/2015)”. Por fim, tenho como flagrante a alteração da verdade dos 

fatos pela Autora que pretendia a declaração de inexistência de um débito 

ao argumento de que não contraiu a dívida, quando a prova produzida 

demonstra o contrário. Inequívoca, pois, a alteração dos fatos com o 

intuito de locupletamento indevido, sendo de rigor o reconhecimento da 

litigância de má-fé. Corroborando: Apelação cível. Responsabilidade civil. 

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por 

dano moral. Contratação e inadimplência demonstrada. Inscrição devida. 

Inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil e consequente do 
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dever de indenizar. Litigância de má-fé mantida. Afastamento da 

revogação do benefício da gratuidade judiciária. Apelo parcialmente 

provido. (Apelação Cível Nº 70069258333, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 09/06/2016). 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

requerente. OPINO PELA CONDENAÇÃO do requerente em honorários 

advocatícios sem 10% sobre o valor atribuído à causa.. OPINO PELA 

CONDENAÇÃO do requerente ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé, a qual arbitro em 1% sobre o valor da causa. Transitado em 

julgado, calculem-se os valores das custas, despesas processuais e 

multa por litigância de má-fé, intimando o requerente para seu pagamento 

espontâneo. Satisfeito os créditos ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de estilo. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação da sentença conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000013-79.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000013-79.2017.8.11.0106 REQUERENTE: GERSON RIBEIRO 

GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. A parte Requerente apresentou pedido de desistência da 

presente Ação no evento Num. 9584896 . O pedido formulado pela parte 

requerente pode ser acolhido sem a anuência da parte requerida, de 

acordo com o Enunciado 90: “a desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Ante o exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO DA 

DESISTÊNCIA da ação, e via de consequência, pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII 

do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte requerente 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 

e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000012-94.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON WILLIAN DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000012-94.2017.8.11.0106 REQUERENTE: JEFFERSON 

WILLIAN DE FREITAS REQUERIDO: CLARO S.A. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. No ID. Num 9442517, foi proferido despacho para a parte 

Autora emendar a inicial, nos seguintes termos: “INTIME-SE o requerente 

para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de endereço 

atualizado em seu nome, sob pena de indeferimento da petição inicial.” 

Compulsando, os autos verifica se que o requerente não cumpriu com a 

determinação judicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da 

determinação, sobressai a irregularidade no processo, autorizando a 

extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Deixo de condenar a parte reclamante 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 

e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-44.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JABES MULLER JOSE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010130-44.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JABES MULLER 

JOSE DE BRITO REQUERIDO: OI S.A Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente que 

vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 

lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a negativação. Em 

contestação, em síntese, alegou a parte requerida haver relação jurídica 

com a parte requerente, bem como débitos oriundos destas relações que 

foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo no cadastro de mau 

pagadores. Na data de 26 de julho de 2016 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera. 

No documento de ID. Num. 9571738, foi proferido despacho para a parte 
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requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, documento pessoal 

legível e comprovante de endereço atualizado em seu nome e, não sendo 

possível, declaração do proprietário do talonário com firma reconhecida 

em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Compulsando, os autos verifica se que o requerente não cumpriu com a 

determinação judicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da 

determinação, sobressai a irregularidade no processo, autorizando a 

extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Deixo de condenar a parte reclamante 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 

e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-05.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GOMES ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010152-05.2016.8.11.0106 REQUERENTE: SIMONE GOMES 

ALEXANDRE REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente que vem 

sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 

lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a negativação. Em 

contestação, em síntese, alegou a parte requerida haver relação jurídica 

com a parte requerente, bem como débitos oriundos destas relações que 

foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo no cadastro de mau 

pagadores. Na data de 25 de julho de 2016 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera, 

conforme ID. Num. 7958126. No documento de ID. Num. 9572110, foi 

proferido despacho para a parte requerente apresentar no prazo de 15 

(quinze) dias, documento pessoal legível e comprovante de endereço 

atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário 

do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que o 

requerente não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em 

vista o não cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no 

processo, autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Deixo de condenar a parte reclamante 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 

e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010466-48.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010466-48.2016.8.11.0106 REQUERENTE: FERNANDA ROSA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Em contestação, em síntese, alegou a parte requerida haver 

relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo 

no cadastro de mau pagadores. Na data de 23 de janeiro de 2017 foi 

realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as partes, a 

qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 7832226. No documento de ID. 

Num. 9555772, foi proferido despacho para a parte requerente apresentar 

no prazo de 15 (quinze) dias, documento pessoal legível e comprovante 

de endereço atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração 

do proprietário do talonário com firma reconhecida em cartório 

extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. Compulsando, 

os autos verifica se que a requerente não cumpriu com a determinação 

judicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação, 

sobressai a irregularidade no processo, autorizando a extinção do mesmo. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
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Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Deixo de condenar a parte reclamante no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010541-87.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WILHIAN DE SOUZA CALASSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010541-87.2016.8.11.0106 REQUERENTE: WILHIAN DE SOUZA 

CALASSE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC. Em contestação, em 

síntese, alegou a parte requerida ser parte ilegítima, para figurar no polo 

passivo da presente Ação, tendo em vista que, não há relação jurídica 

com a parte requerente. Desta feita, requer a exclusão do BANCO 

BRADESCO S/A do polo passivo da lide, eis que não é responsável pelo 

débito, restrição e relação jurídica em questão. Na data de 25 de janeiro de 

2017 foi realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as 

partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 7833338. No 

documento de ID. Num. 9557362, foi proferido despacho para a parte 

requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, documento pessoal 

legível e comprovante de endereço atualizado em seu nome e, não sendo 

possível, declaração do proprietário do talonário com firma reconhecida 

em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Compulsando, os autos verifica se que a parte requerente não cumpriu 

com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da 

determinação, sobressai a irregularidade no processo, autorizando a 

extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Deixo de condenar a parte reclamante 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 

e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-94.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILOM DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010105-94.2017.8.11.0106 REQUERENTE: MARCILOM DA 

SILVA FERNANDES REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente 

que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 

lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a negativação. Em 

contestação, em síntese, alegou a parte requerida haver relação jurídica 

com a parte requerente, bem como débitos oriundos destas relações que 

foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo no cadastro de mau 

pagadores. Na data de 18 de Julho de 2017 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera, 

conforme ID. Num. 9526607. No documento de ID. Num. 9373337, foi 

proferido despacho para a parte requerente apresentar no prazo de 15 

(quinze) dias, documento pessoal legível e comprovante de endereço 

atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário 

do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que o 

requerente não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em 

vista o não cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no 

processo, autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Deixo de condenar a parte reclamante 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 

e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 
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Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-49.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO APARECIDO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010108-49.2017.8.11.0106 REQUERENTE: VALDIVINO 

APARECIDO BARBOSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 355, 

inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção de outras provas. 

Ainda, deve ser privilegiado o princípio da primazia do julgamento de mérito 

positivado no art. 4º do Código de Processo Civil, o qual determina que, 

havendo condições para que o processo seja julgado no mérito esta 

solução deve afastar outras que culminem em sentença terminativa. Passo 

ao exame do mérito. Pleiteia, a parte autora, indenização por danos morais 

em razão da inserção de seu nome em órgão de restrição de crédito 

realizada pela ré, argumentando que não mantém relação jurídica com a 

mesma ou contraiu dívida que justifique sua negativação. A ré, por sua 

vez, alega que a parte autora contratou consigo a prestação dos serviços 

que geraram a cobrança, juntando aos autos TERMO DE ADESÃO, 

CONTRATO DE PERMANÊNCIA POR BENEFICIO e documentos pessoais 

apresentados pelo autor no momento da contratação. (ID Num. 9112206). 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados verifico que a ré 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia e comprovou que o 

débito que deu ensejo à anotação dos dados da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito é proveniente de serviços de fato contratados, 

inexistindo, portanto, razão para declarar a inexistência de débito e 

condenar a ré por danos morais. Neste sentido: Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - 

autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do 

seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de 

contrato de cartão de crédito assinado pela autora inadimplência 

caracterizada inscrição do nome dos devedores nos cadastros de 

inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida 

condenação em danos morais - sentença mantida recurso improvido. 

(TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, 

Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012). Por último, no 

caso em debate, denota-se que a parte autora tenta se eximir de suas 

obrigações e tenta induzir em erro este juízo alterando a verdade dos 

fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do 

Novo Código de Processo Civil. Isso porque veicula demanda temerária, 

buscando ludibriar o juízo e valer-se da defesa por vezes precária de 

empresas que litigam “em massa” para obter enriquecimento sem causa, 

utilizando-se do processo como meio de buscar lucro fácil, em postura 

reprovável que prejudica o funcionamento do já abarrotado sistema 

jurisdicional e gera despesas à parte ré com graves repercussões 

econômicas. Com esta conduta incide na previsão do art. 80 incisos II, III e 

V do Código de Processo Civil. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013)?. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELO 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pela parte autora. 

OPINO PELA CONDENAÇÃO do autor à pena de litigância de má-fé no 

valor de 5% do valor corrigido da causa, a ser revertida em favor da ré, 

na forma do artigo 80, do Código de Processo Civil. Outrossim, em 

decorrência da má-fé, OPINO PELA CONDENAÇÃO do autor na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da causa, levando-se em conta 

os critérios do art. 85, do Novo Código de Processo Civil. OPINO PELO 

INDEFERIMENTO do pedido de justiça gratuita, pois, não há nos autos 

qualquer elemento que justifique a concessão deste benefício, o qual, 

diga-se, deve ser exceção e não regra. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. CUMPRA-SE. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-82.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT21630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010067-82.2017.8.11.0106 REQUERENTE: ADILSON COSTA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilitou de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC Brasil constando a 

negativação. Em contestação, o Banco arguiu preliminar de incompetência, 

em síntese, alegou a parte requerida haver relação jurídica com a parte 

requerente, bem como débitos oriundos destas relações que foram 

inadimplidos resultando na inscrição do mesmo no cadastro de mau 

pagadores. A parte requerida apresentou Cédula de Crédito Bancário, no 

evento Num. 7836697. OPINO, por rejeitar a preliminar de incompetência 

dos juizados por necessidade de perícia suscitada pelo Banco, tendo em 

vista que os documentos acostados ao processo são suficientes para o 

deslinde da ação. Na data de 08 de maio de 2017 foi realizada audiência 

de conciliação, estando presentes todas as partes, a qual resultou 

infrutífera, conforme ID. Num. 7836678. Posteriormente, no documento 

Num. 9255926, a parte requerente apresentou pedido de Extinção da 

presente Ação, por necessidade de pericia. Cumpre ressaltar que o 

pedido de desistência de ação formulado pelo requerente, nos termos do 
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Enunciado 90 do FONAJE só poderá ser homologado ante a ausência de 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, o que não restou afastado 

nos presentes autos face do conjunto probatório apresentado pelo Banco 

Requerido (doc. Num. 7836705), razão pela qual indefiro o pedido de 

desistência formulado no ID Num. 9255926. Analisado o processo e os 

documentos que o instruem, verifica-se que o requerido comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes com a juntada de Cédula de 

Crédito Bancário devidamente assinado pelo Reclamante, bem como, 

documentos complementares, como se observa no evento n. 7836705. Por 

sua vez, desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Nesse sentido, importante registrar, ainda, que 

a demandante sequer impugnou os documentos colacionados pelo 

Reclamado, tampouco apresentou a quitação do débito discutido nos 

presentes autos, não se vislumbrando, portanto, nos presentes autos, 

direito a ser acolhido. Desta feita, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do 

Reclamado. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA CONTRATAÇÃO. 

NÃO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA 

MANTIDA. - Prova acostada que não se mostra capaz de modificar a 

situação dos autos, pois não se desincumbiu a parte autora de colacionar 

prova mínima do direito alegado, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, 

isto é, o adimplemento do contrato firmado entre as partes. - E a parte ré 

fez prova de fatos impeditivos do direito alegado pelo autor, nos termos de 

sua obrigação prevista no art.333, II, do CPC, trazendo aos autos 

comprovação de que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviços. - Não há falar em inexistência de débito, impondo-se a 

manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/11/2015)”. Por 

fim, tenho como flagrante a alteração da verdade dos fatos pelo Autor que 

pretendia a declaração de inexistência de um débito ao argumento de que 

não contraiu a dívida, quando a prova produzida demonstra o contrário. 

Inequívoca, pois, a alteração dos fatos com o intuito de locupletamento 

indevido, sendo de rigor o reconhecimento da litigância de má-fé. 

Corroborando: Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação declaratória 

de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral. 

Contratação e inadimplência demonstrada. Inscrição devida. Inexistência 

dos pressupostos da responsabilidade civil e consequente do dever de 

indenizar. Litigância de má-fé mantida. Afastamento da revogação do 

benefício da gratuidade judiciária. Apelo parcialmente provido. (Apelação 

Cível Nº 70069258333, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 09/06/2016). Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo requerente. OPINO 

PELA CONDENAÇÃO do requerente em honorários advocatícios, em 10% 

sobre o valor atribuído à causa.. OPINO PELA CONDENAÇÃO do 

requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual arbitro 

em 1% sobre o valor da causa. Transitado em julgado, calculem-se os 

valores das custas, despesas processuais e multa por litigância de má-fé, 

intimando o requerente para seu pagamento espontâneo. Satisfeito os 

créditos ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação da sentença conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-67.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT21630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010068-67.2017.8.11.0106 REQUERENTE: ADILSON COSTA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Em contestação, o Banco arguiu preliminar de incompetência, 

em síntese, alegou a parte requerida haver relação jurídica com a parte 

requerente, bem como débitos oriundos destas relações que foram 

inadimplidos resultando na inscrição do mesmo no cadastro de mau 

pagadores. O Banco anexou a sua defesa, Proposta para Emissão de 

Cartão, devidamente assinado, conforme evento Num. 7836712. Na data 

de 08 de Maio de 2017, foi realizada audiência de conciliação, estando 

presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 

7836682. No documento de ID. Num. 9239386, foi proferido despacho para 

a parte requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, documento 

pessoal legível e comprovante de endereço atualizado em seu nome e, 

não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com firma 

reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que o requerente não 

cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Todavia, no presente caso, pelos documentos juntados 

ao processo, verifica-se que a parte requerente agiu irresponsavelmente 

e de má-fé, alterando a verdade dos fatos. Assim, deverá responder 

pelas perdas e danos causados ao requerido. Desta forma, é necessária 

a aplicação da multa por litigância de má-fé, pagamento de custas e taxas 

do processo e condenação ao pagamento de honorários advocatícios, 

conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ante o exposto, OPINO pelo 

indeferimento da petição inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro. OPINO PELA 

CONDENAÇÃO do requerente em honorários advocatícios, que opino pela 

fixação no valor de R$ 1760,10, conforme tabela da OAB/MT, para cada 

um dos requeridos. OPINO PELA CONDENAÇÃO do requerente ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual arbitro em 1% sobre o 

valor da causa. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010747-04.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010747-04.2016.8.11.0106 REQUERENTE: CATARINO PEREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Em contestação, o Banco arguiu preliminar de falta de 

interesse de agir, em síntese, alegou a parte requerida haver relação 

jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos destas 

relações que foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo no 

cadastro de mau pagadores. O Banco anexou a sua defesa, Cédula de 

Crédito Bancário, conforme evento Num. Num. 7835999. Na data de 10 de 

Abril de 2017, foi realizada audiência de conciliação, estando presentes 

todas as partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 7836008. No 

documento de ID. Num. Num. 9229276, foi proferido despacho para a parte 

requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, documento pessoal 

legível e comprovante de endereço atualizado em seu nome e, não sendo 

possível, declaração do proprietário do talonário com firma reconhecida 

em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Compulsando, os autos verifica se que o requerente não cumpriu com a 

determinação judicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da 

determinação, sobressai a irregularidade no processo, autorizando a 

extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010717-66.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERNANDO SILVA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010717-66.2016.8.11.0106 REQUERENTE: PEDRO FERNANDO 

SILVA AGUIAR REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que no dia 08 de agosto de 2016 o Reclamante adquiriu um 

aparelho celular marca/modelo LG G4 h818p dual chip, que seria usado 

como presente do dia comemorativo dos Pais (dia 14/09/2016). Mas que 

apenas no dia 24/10/16 houve o efetivo cumprimento da obrigação por 

parte da empresa reclamada de entrega do aparelho, ou seja, 77 dias 

após a data da compra, por fim pleiteia indenização por danos morais. Em 

contestação, a parte requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, 

em síntese, alegou a parte requerida que inexiste dever de indenizar, 

requer a improcedência dos pedidos iniciais. Na data de 10 de Abril de 

2017, foi realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as 

partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 7835574. No 

documento de ID. Num. 9221399, foi proferido despacho para a parte 

requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de 

endereço atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos 

verifica se que o requerente não cumpriu com a determinação judicial. 

Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a extinção do mesmo. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010704-67.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA BESSA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010704-67.2016.8.11.0106 REQUERENTE: GESSICA BESSA 

CARDOSO REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente que vem 

sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 
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lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a negativação. Em 

contestação, o Banco arguiu preliminar de falta de interesse de agir, em 

síntese, alegou a parte requerida haver relação jurídica com a parte 

requerente, bem como débitos oriundos destas relações que foram 

inadimplidos resultando na inscrição do mesmo no cadastro de mau 

pagadores. O Banco anexou a sua defesa, Cédula de Crédito Bancário, 

conforme evento Num. Num. 7835999. Na data de 13 de Janeiro de 2017, 

foi realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as partes, 

a qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 7835423. No documento de 

ID. Num. 9208836, foi proferido despacho para a parte requerente 

apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de endereço 

atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário 

do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que o 

requerente não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em 

vista o não cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no 

processo, autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010715-96.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI FORTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010715-96.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JOVANI FORTES 

DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente que vem 

sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 

lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a negativação. Em 

contestação, a parte requerida arguiu pela inépcia da inicial, em síntese, 

alegou a parte requerida haver relação jurídica com a parte requerente, 

bem como débitos oriundos destas relações que foram inadimplidos 

resultando na inscrição do mesmo no cadastro de mau pagadores. Diante 

da incorporação da EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 

– EMBRATEL pela empresa CLARO S/A, aprovada em Assembléia Geral 

da Incorporadora na data de 18/12/2014, com fulcro no disposto nos 

artigos 227 da Lei 6.404/1976, 110 do CPC e 1.116 do Código Civil, 

retifique-se o polo passivo da demanda, passando a constar CLARO S/A. 

Na data de 13 de Janeiro de 2017, foi realizada audiência de conciliação, 

estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera, conforme 

ID. Num. 7835514. No documento de ID. Num. 9209959, foi proferido 

despacho para a parte requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) 

dias, documento pessoal legível e comprovante de endereço atualizado em 

seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do talonário 

com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que o requerente não 

cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010608-52.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PEREIRA LOBATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010608-52.2016.8.11.0106 REQUERENTE: WILSON PEREIRA 

LOBATO REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente que 

vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 

lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a negativação. Em 

contestação, a parte requerida arguiu pela inépcia da inicial, em síntese, 

alegou a parte requerida haver relação jurídica com a parte requerente, 

bem como débitos oriundos destas relações que foram inadimplidos 

resultando na inscrição do mesmo no cadastro de mau pagadores. Na 

data de 08 de Maio de 2017, foi realizada audiência de conciliação, 

estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera, conforme 

ID. Num. 7959959. No documento de ID. Num. 9245154, foi proferido 

despacho para a parte requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) 
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dias, comprovante de endereço atualizado em seu nome e, não sendo 

possível, declaração do proprietário do talonário com firma reconhecida 

em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Compulsando, os autos verifica se que o requerente não cumpriu com a 

determinação judicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da 

determinação, sobressai a irregularidade no processo, autorizando a 

extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010527-06.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MONTEIRO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010527-06.2016.8.11.0106 REQUERENTE: CARLOS MONTEIRO 

MAGALHAES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente 

que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 

lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a negativação. Em 

contestação, em síntese, alegou a parte requerida haver relação jurídica 

com a parte requerente, bem como débitos oriundos destas relações que 

foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo no cadastro de mau 

pagadores. Na data de 25 de Janeiro de 2017, foi realizada audiência de 

conciliação, estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera, 

conforme ID. Num. 7959661. No documento de ID. Num. 9577987, foi 

proferido despacho para a parte requerente apresentar no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovante de endereço atualizado em seu nome e, não 

sendo possível, declaração do proprietário do talonário com firma 

reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que o requerente não 

cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010524-51.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ALVES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010524-51.2016.8.11.0106 REQUERENTE: TIAGO ALVES 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Pleiteia a parte requerente 

declaração de inexistência de debito e indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, referente ao débito de R$ 574,82, supostamente 

gerado pelo contrato n° 899996642345 o que resultou na indevida 

inserção de seu nome do cadastro de inadimplentes do 

SPC/SERASA/SCPC. Contudo, ao evento de ID n. 9622730, as partes 

compuseram acordo, solicitando a devida HOMOLOGAÇÃO por este Juízo 

e consequente extinção e o arquivamento do presente feito. É a suma do 

essencial. Posto isso, com fulcro no art. 487, III, “b” do CPC/2015, OPINO 

pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as partes 

para que surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre o autor TIAGO 

ALVES ARAUJO e a requerida VIVO S.A, JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. Considerando o contido no 

artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, 

dando-se as baixas e demais anotações necessárias, ressalvada a 

possibilidade de desarquivamento em face de pedido de execução. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após 

análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO 

integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima 

redigida para que produza seus regulares efeitos legais. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010523-66.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ZELI DOS SANTOS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010523-66.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ZELI DOS SANTOS 

MARQUES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente 

que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 

lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a negativação. Em 

contestação, em síntese, alegou a parte requerida haver relação jurídica 

com a parte requerente, bem como débitos oriundos destas relações que 

foram inadimplidos resultando na inscrição da mesma no cadastro de mau 

pagadores. Na data de 25 de Janeiro de 2017, foi realizada audiência de 

conciliação, estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera, 

conforme ID. Num. 7959606. No documento de ID. Num. 9574298, foi 

proferido despacho para a parte requerente apresentar no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovante de endereço atualizado em seu nome e, não 

sendo possível, declaração do proprietário do talonário com firma 

reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que o requerente não 

cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010577-32.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ZELMA PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010577-32.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ZELMA PEREIRA 

DOS REIS REQUERIDO: VIVO S.A. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Pleiteia a parte requerente 

declaração de inexistência de debito e indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, referente ao débito de R$ 108,68 supostamente 

gerado pelo contrato n° 2090569390, o que resultou na indevida inserção 

de seu nome do cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC. Na 

data de 06 de Fevereiro de 2017, foi realizada audiência de conciliação, 

estando presentes todas as partes, a qual resultou frutífera, conforme ID. 

Num. 7959873, solicitando a devida HOMOLOGAÇÃO por este Juízo e 

consequente extinção do presente feito. É a suma do essencial. Posto 

isso, com fulcro no art. 487, III, “b” do CPC/2015, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as partes para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a Autora ZELMA 

PEREIRA DOS REIS e a requerida VIVO S.A., JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. Considerando o contido no 

artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, 

dando-se as baixas e demais anotações necessárias, ressalvada a 

possibilidade de desarquivamento em face de pedido de execução. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após 

análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO 

integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima 

redigida para que produza seus regulares efeitos legais. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-50.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA FRANCISCA DA SILVA GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT21630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010095-50.2017.8.11.0106 REQUERENTE: JOANA FRANCISCA 

DA SILVA GOES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Em contestação, em síntese, alegou a parte requerida haver 

relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo 

no cadastro de mau pagadores. Na data de 17 de julho de 2017 foi 

realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as partes, a 

qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 9802694. No documento de ID. 

Num. 9370721, foi proferido despacho para a parte requerente apresentar 

no prazo de 15 (quinze) dias, documento pessoal legível e comprovante 

de endereço atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração 

do proprietário do talonário com firma reconhecida em cartório 

extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. Compulsando, 

os autos verifica se que a requerente não cumpriu com a determinação 

judicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação, 

sobressai a irregularidade no processo, autorizando a extinção do mesmo. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 
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Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Deixo de condenar a parte reclamante no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-04.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO MARTINS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010111-04.2017.8.11.0106 REQUERENTE: KAIO MARTINS 

FARIAS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento Trata-se DE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

- DPVAT em que a parte requerente, sofreu acidente automobilístico em 

21/11/2015 conforme cópia do Boletim de Ocorrência e fotos/reportagens, 

em anexo. O acidente ocorreu na Rodovia BR 070, no perímetro urbano de 

Barra do Garças/MT, no período noturno. Visa, portanto, obter a quantia 

de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), a título de 

indenização por invalidez permanente decorrente do acidente e R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais), referente as despesas médicas. Em 

defesa, a requerida arguiu preliminar de incompetência, ausência de 

interesse de agir, afirma que o requerente recebeu no dia 10/04/2017 o 

valor total de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), referente ao 

reembolso de despesas médicas (DAMS) e que há ausência de pedido 

administrativo, de indenização por invalidez permanente. No evento Num. 

7837158, a parte requerente afirma que recebeu a indenização de R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais), referente ao reembolso de 

despesas médicas (DAMS) e requer que seja remetido o presente 

processo para a Vara Cível desta Comarca, competência da Justiça 

Comum, convertendo o rito procedimental da ação ou que digne-se 

extinguir o feito, com resolução de mérito parcial, apenas em face do 

valor/pedido da restituição material da cobertura DAMS no valor de R$ 

2.700,00. Na data de 01 de Agosto de 2017 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera, 

conforme ID. Num. 10129940. Inicialmente, note-se que o fato de realizar 

pericia subverteria o princípio da celeridade processual, bem como, 

porque mostra-se incompatível com o procedimento dos juizados 

especiais. No caso em comento há diversos documentos que atestam o 

atendimento do requerente junto ao hospital particular na Comarca de 

Goiânia/GO, atestando que o requerente foi submetido a procedimentos, 

bem como a cirurgia. No entanto, a invalidez permanente e o seu 

percentual deve ser comprovada pela parte reclamante por meio de laudo 

pericial, elaborado por perito oficial, consoante dispõe o § 5º, do art. 5º da 

Lei 6.194, de 19.12.1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 

2009, in verbis: “§ 5o O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou 

da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) 

dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das 

lesões permanentes, totais ou parciais”. (Destaquei). Em face à exigência 

legal acima, a jurisprudência atual é no sentido de que o relatório médico 

elaborado por médico particular não pode ser aceito como prova para fins 

de indenização pelo seguro DPVAT. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. 

INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Não tendo o autor comprovado a alegada 

invalidez permanente decorrente do sinistro de trânsito, ônus que lhe 

incumbia, não há como responsabilizar a ré pelo pagamento da 

indenização securitária. Art. 333, I, do CPC. RECURSO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70052865409, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 16/01/2013) (TJ-RS, Relator: Isabel Dias 

Almeida, Data de Julgamento: 16/01/2013, Quinta Câmara Cível). Cumpre 

destacar que o entendimento supra se encontra Sumulado pela E. Turma 

Recursal Única deste Estado: “Súmula 15: Nas indenizações do seguro 

DPVAT, o relatório subscrito por médico particular informando a 

ocorrência da invalidez permanente, não preenche o disposto § 5º, do art. 

5º da Lei 6.194/74, que deve ser comprovado por laudo oficial do IML ou, 

subsidiariamente, por perícia jurisdicionalizada.” (Turma Recursal Única do 

Estado do Mato Grosso. DJE-MT – Ed. 8821, data da disponibilização: 

29/03/2012, p. 84). Com efeito, o Juizado Especial é competente para o 

julgamento da indenização relativa ao DPVAT, quando existir laudo pericial 

realizado por perito oficial, constando a ocorrência da invalidez 

permanente em razão do acidente automobilístico e também o seu 

percentual. No entanto, se inexistir as referidas provas, havendo 

necessidade de realização de perícia, por perito oficial, para constatar a 

ocorrência da invalidez permanente e o percentual desta, o Juizado 

Especial é incompetente para processar e julgar a causa, em razão da 

complexidade, de modo que deve o litígio ser apresentado e decidido 

perante a Justiça Comum. Outro não é o recente entendimento da Turma 

Recursal Única deste Estado, vejamos: Ementa: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ GRADUADA POR PERITO PARTICULAR - 

NÃO APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO OFICIAL - 

INDISPENSABILIDADE MESMO NOS CASOS OCORRIDOS ANTES DA 

MEDIDA PROVISÓRIA 451/2008 - PRECEDENTES DO E. STJ - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - PROCESSO 

EXTINTO. Não se admite o parecer unilateral de médico particular para 

comprovar a invalidez permanente, que deve ser demonstrada por Laudo 

Oficial do IML (art. 5º, § 5º, da Lei 6.194/74) ou, subsidiariamente, por 

perícia jurisdicionalizada. As causas que demandam de prova pericial 

fogem da competência dos Juizados, por não se coadunarem com o rito e 

os princípios norteadores." (TURMA RECURSAL ÚNICA RECURSO CÍVEL 

INOMINADO Nº 1781/2011 CLASSE II. Rel. DR. JOÃO BOSCO SOARES DA 

SILVA. Data do julgamento: 13-03-2012). Posto isso, OPINO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO sem resolução do mérito, com fundamento do 

art. 51, II da Lei 9.099/95, ante a comprovada INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO 

EM RAZÃO DA MATÉRIA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

MÉDICA. Deixo de condenar a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-35.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA FRANCISCA DA SILVA GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT21630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010096-35.2017.8.11.0106 REQUERENTE: JOANA FRANCISCA 

DA SILVA GOES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 
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verifico que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Em contestação, arguiu preliminar de conexão, em síntese, 

alegou a parte requerida haver relação jurídica com a parte requerente, 

bem como débitos oriundos destas relações que foram inadimplidos 

resultando na inscrição do mesmo no cadastro de mau pagadores. Na 

data de 17 de julho de 2017 foi realizada audiência de conciliação, estando 

presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 

9802702. No documento de ID. Num. 9370771, foi proferido despacho para 

a parte requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, documento 

pessoal legível e comprovante de endereço atualizado em seu nome e, 

não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com firma 

reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que o requerente não 

cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Deixo de condenar a parte reclamante 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 

e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010748-86.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON SOARES LELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010748-86.2016.8.11.0106 REQUERENTE: WELITON SOARES 

LELIS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento. Em inicial alega a parte requerente que vem sofrendo 

cobranças indevidas pela requerida, que resultou na negativação de seu 

nome, sem a devida comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer 

relação jurídica com a requerida. A negativação lhe impossibilita de realizar 

compras no comercio local, bem como a aquisição de crédito. Juntou 

extrato do SPC constando a negativação. Em contestação, em síntese, 

alegou a parte requerida haver relação jurídica com a parte requerente, 

bem como débitos oriundos destas relações que foram inadimplidos 

resultando na inscrição do mesmo no cadastro de mau pagadores. Na 

data de 10 de Abril de 2017 foi realizada audiência de conciliação, estando 

presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID. 

Num.7836009 . No documento de ID. Num. 9229719, foi proferido 

despacho para a parte requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) 

dias, documento pessoal legível e comprovante de endereço atualizado em 

seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do talonário 

com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que o requerente não 

cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Deixo de condenar a parte reclamante 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 

e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-23.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE MOURA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010058-23.2017.8.11.0106 REQUERENTE: LEANDRO DE 

MOURA SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente que 

vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 

lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a negativação. Em 

contestação, em síntese, alegou a parte requerida haver relação jurídica 

com a parte requerente, bem como débitos oriundos destas relações que 

foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo no cadastro de mau 

pagadores. Na data de 08 de Maio de 2017 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera, 

conforme ID. Num. 7836667. No documento de ID. Num. 9237699, foi 

proferido despacho para a parte requerente apresentar no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovante de endereço atualizado em seu nome e, não 

sendo possível, declaração do proprietário do talonário com firma 
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reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que o requerente não 

cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Deixo de condenar a parte reclamante 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 

e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-20.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CESAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT21630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010097-20.2017.8.11.0106 REQUERENTE: EDSON CESAR 

PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. Em inicial 

alega a parte requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela 

requerida, que resultou na negativação de seu nome, sem a devida 

comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a 

requerida. A negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio 

local, bem como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando 

a negativação. Em contestação, em síntese, alegou a parte requerida 

haver relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo 

no cadastro de mau pagadores. Na data de 17 de Julho de 2017 foi 

realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as partes, a 

qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 9802711. No documento de ID. 

Num. 9371282, foi proferido despacho para a parte requerente apresentar 

no prazo de 15 (quinze) dias, documento pessoal legível e comprovante 

de endereço atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração 

do proprietário do talonário com firma reconhecida em cartório 

extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. Compulsando, 

os autos verifica se que o requerente não cumpriu com a determinação 

judicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação, 

sobressai a irregularidade no processo, autorizando a extinção do mesmo. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Deixo de condenar a parte reclamante no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010685-61.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010685-61.2016.8.11.0106 REQUERENTE: MARCIO PEREIRA 

DE BRITO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Em contestação, em síntese, alegou a parte requerida haver 

relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo 

no cadastro de mau pagadores. A parte requerida apresentou Proposta de 

Emissão de Cartão, devidamente assinado, extrato de movimentação 

bancária e cópia dos documentos pessoais do Autor, conforme Num. 

7835092. Na data de 13 de Janeiro de 2017 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera, 

conforme ID. Num. 7835099. No documento de ID. Num. 9371282, foi 

proferido despacho para a parte requerente apresentar no prazo de 15 

(quinze) dias, documento pessoal legível e comprovante de endereço 

atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário 

do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que o 

requerente não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em 

vista o não cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no 

processo, autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 
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dia 14/07/2014).” Todavia, no presente caso, pelos documentos juntados 

ao processo, verifica-se que a parte requerente agiu irresponsavelmente 

e de má-fé, alterando a verdade dos fatos. Assim, deverá responder 

pelas perdas e danos causados a requerida. Desta forma, é necessária a 

aplicação da multa por litigância de má-fé, pagamento de custas e taxas 

do processo e condenação ao pagamento de honorários advocatícios, 

conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ante o exposto, OPINO pelo 

indeferimento da petição inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro. OPINO PELA 

CONDENAÇÃO do requerente à pena de litigância de má fé, no valor de 

10% do valor corrigido da causa, a ser revertida em favor da ré, na forma 

do artigo 80, do Código de Processo Civil; OPINO PELA CONDENAÇÃO do 

requerente, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando em conta os critérios do artigo 85, do Novo Código de Processo 

Civil. OPINO POR INDEFERIR, o pedido de justiça gratuita, pois não há nos 

autos qualquer elemento que justifique a concessão deste beneficio, o 

qual, diga se deve ser exceção e não regra.. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010575-62.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ZELMA PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010575-62.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ZELMA PEREIRA 

DOS REIS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, 

não sendo necessária a produção de outras provas. Ainda, deve ser 

privilegiado o princípio da primazia do julgamento de mérito, positivado no 

art. 4º do Código de Processo Civil, o qual determina que, havendo 

condições para que o processo seja julgado no mérito esta solução deve 

afastar outras que culminem em sentença terminativa. Passo ao exame do 

mérito. Pleiteia, a parte autora, indenização por danos morais em razão da 

inserção de seu nome em órgão de restrição de crédito, realizada pela ré, 

argumentando que não mantém relação jurídica com a mesma ou contraiu 

dívida que justifique sua negativação. A ré, por sua vez, alega que a 

autora possui vínculo com essa Instituição Financeira, já que é titular da 

conta 02969-4, da agência 7716, com data de abertura em 03/05/2011, 

juntando aos autos cópia do contrato de adesão com a assinatura da 

autora e extratos referentes aos gastos realizados com o crédito 

contratado (Num. 7959883). Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados verifico que a ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

cabia e comprovou que o débito que deu ensejo à anotação dos dados da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito são provenientes de contrato 

efetivamente firmado pela autora, inexistindo, portanto, razão para 

declarar a inexistência de débito e condenar a ré por danos morais. Neste 

sentido: Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. 

indenização por danos morais - autora que não se desincumbiu do ônus 

da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) 

juntada aos autos pelo banco réu de contrato de cartão de crédito 

assinado pela autora inadimplência caracterizada inscrição do nome dos 

devedores nos cadastros de inadimplentes que é legítima ausência de ato 

ilícito a ensejar a pretendida condenação em danos morais - sentença 

mantida recurso improvido. (TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 

0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2012). Quanto à alegação de que a comparação 

demanda perícia grafotécnica, o que afastaria a competência do juizado 

especial por caracterizar complexidade da causa, tem-se por totalmente 

descabida. Isso porque basta uma análise superficial das assinaturas da 

autora que constam dos autos: instrumento de procuração, declaração de 

hipossuficiência e cópia dos documentos pessoais, para se constatar que 

coincidem em todos seus elementos com aquela lançada no contrato, não 

sendo lógico supor que um estelionatário habilidoso tenha copiado a 

assinatura para realizar contrato e obter lucro ínfimo sobre a utilização de 

serviço não pago. Tal análise deve ser feita sob o paradigma de 

julgamento estabelecido nos arts. 5º e 6º da Lei 9.099/95, os quais assim 

dispõem: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor 

às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em 

cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos 

fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Por último, no caso em 

debate, denota-se que a autora tenta se eximir de suas obrigações e 

induzir em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código 

de Processo Civil. Isso porque veicula demanda temerária, buscando 

ludibriar o juízo e valer-se da defesa por vezes precária de empresas que 

litigam “em massa” para obter enriquecimento sem causa, utilizando-se do 

processo como meio de buscar lucro fácil, em postura reprovável que 

prejudica o funcionamento do já abarrotado sistema jurisdicional e gera 

despesas à parte ré com graves repercussões econômicas. Com esta 

conduta incide na previsão do art. 80 incisos II, III e V do Código de 

Processo Civil, justificando aplicação da multa acima do mínimo legal. Eis o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO POR 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. 

OPINO POR CONDENAR a autora à pena de litigância de má-fé no valor de 

10% do valor corrigido da causa, a ser revertida em favor da ré, na forma 

do artigo 80, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, OPINO POR CONDENO a autora na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, 

do Novo Código de Processo Civil. OPINO POR INDEFIRIR o pedido de 

justiça gratuita, pois não há nos autos qualquer elemento que justifique a 

concessão deste benefício, o qual, diga-se, deve ser exceção e não 

regra. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 703 de 823



com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. 

Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão 

ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a 

sentença acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-18.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT21630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010026-18.2017.8.11.0106 REQUERENTE: FERNANDO 

ANTONIO BRITO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A parte 

Requerente apresentou pedido de desistência da presente Ação no 

evento Num. 9255051. O pedido formulado pela parte requerente pode ser 

acolhido sem a anuência da parte requerida, de acordo com o Enunciado 

90: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. No evento Num. 

10621551, o Banco requerido manifestou nos autos, concordando com a 

extinção do presente feito. Ante o exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO 

DA DESISTÊNCIA da ação, e via de consequência, pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII 

do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte requerente 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 

e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-86.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010360-86.2016.8.11.0106 REQUERENTE: SEBASTIAO 

PEREIRA RODRIGUES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. No ID Num. 7830382, a parte requerida manifestou pela 

extinção do feito, sob o argumento de que o Autor propôs 02 (duas) 

AÇÕES em relação ao mesmo contrato, as quais tramitam no Foro desta 

comarca. Na data de 08 de Maio de 2017 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera, 

conforme ID. Num. 7830423. No documento de ID. Num. 9578761, foi 

proferido despacho para a parte requerente apresentar no prazo de 15 

(quinze) dias, documento pessoal legível e comprovante de endereço 

atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário 

do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que o 

requerente não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em 

vista o não cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no 

processo, autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010327-96.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA DA COSTA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010327-96.2016.8.11.0106 REQUERENTE: MARILDA DA 

COSTA MELO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente 

que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 

lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a negativação. A 

parte requerida, em defesa, alega que a cobrança é referente a serviços 

contratados e utilizados pelo autor, e, por estar inadimplente, tornam 

legítimas as cobranças e a inserção dos dados do mesmo nos cadastros 

de proteção ao crédito. Na data de 11 de outubro de 2016 foi realizada 

audiência de conciliação, estando presentes todas as partes, a qual 

resultou infrutífera, conforme ID. Num. 7829865. No documento de ID. Num. 

9547688, foi proferido despacho para a parte requerente apresentar no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de endereço atualizado em seu 

nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com 

firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que o requerente não 
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cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010376-40.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOREIRA AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010376-40.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ANTONIO MOREIRA 

AVILA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. A parte requerida, arguiu de preliminar de incompetência, em 

defesa, alega que a cobrança é referente a serviços contratados e 

utilizados pelo autor, e, por estar inadimplente, tornam legítimas as 

cobranças e a inserção dos dados do mesmo nos cadastros de proteção 

ao crédito. Em sede de tutela provisória requereu a retirada de seu nome 

dos cadastros de mau pagadores, o que foi deferido no evento Num. 

7830660 e cumprido pela parte requerida, conforme evento Num. 7830739. 

Na data de 23 de Agosto de 2016 foi realizada audiência de conciliação, 

estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera, conforme 

ID. Num. 7829865. No documento de ID. Num. 7831061, foi proferido 

despacho para a parte requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovante de endereço atualizado em seu nome e, não sendo 

possível, declaração do proprietário do talonário com firma reconhecida 

em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Compulsando, os autos verifica se que o requerente não cumpriu com a 

determinação judicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da 

determinação, sobressai a irregularidade no processo, autorizando a 

extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. OPINO, para REVOGAR a tutela 

concedida ao ID Num. 7830660. Sem custas e sem honorários, por força 

do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010313-15.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA JOSE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010313-15.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ANDREIA JOSE 

CAMPOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. O documento juntado 

pela parte apresenta sinais nítidos de adulteração, não sendo apto, 

portanto, a comprovar o domicílio. Cumpre mencionar que a conduta de 

apresentar comprovante de residência adulterado ou não condizente com 

a realidade não apenas configura ato de litigância de má-fé como pode dar 

ensejo a responsabilização criminal. Sendo assim, intime-se o autor para 

que junte aos autos, no prazo de 05 dias, documento hábil, sob pena de 

indeferimento da inicial. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a decisão acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-88.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAINE PEREIRA DA SILVA PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010237-88.2016.8.11.0106 REQUERENTE: GEOVAINE PEREIRA 

DA SILVA PIMENTA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 
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ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. A parte requerida, em defesa, alega que a cobrança é 

referente a serviços contratados e utilizados pelo autor, e, por estar 

inadimplente, tornam legítimas as cobranças e a inserção dos dados do 

mesmo nos cadastros de proteção ao crédito. Na data de 23 de Agosto de 

2016 foi realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as 

partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 7958618. No 

documento de ID. Num. 7958628, foi proferido despacho para a parte 

requerente apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, comprovante de 

endereço atualizado em seu nome, de forma a determinar a competência 

deste juízo. Compulsando, os autos verifica se que o requerente não 

cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010330-51.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NIRES MENDONCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010330-51.2016.8.11.0106 REQUERENTE: NIRES MENDONCA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. O documento 

juntado pela parte apresenta sinais nítidos de adulteração, não sendo 

apto, portanto, a comprovar o domicílio. Cumpre mencionar que a conduta 

de apresentar comprovante de residência adulterado ou não condizente 

com a realidade não apenas configura ato de litigância de má-fé como 

pode dar ensejo a responsabilização criminal. Sendo assim, intime-se o 

autor para que junte aos autos, no prazo de 05 dias, documento hábil, sob 

pena de indeferimento da inicial. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após 

análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO 

integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a decisão acima 

redigida para que produza seus regulares efeitos legais. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010644-94.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON MESSIAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010644-94.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JAMILSON 

MESSIAS RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Em inicial alega a 

parte requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, 

que resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. 

Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. A parte Requerente apresentou pedido de desistência da 

presente Ação no evento Num. 8859435. Tendo em vista que, o pedido 

formulado pela parte requerente, foi anterior a defesa e como pode ser 

acolhido sem a anuência da parte requerida, de acordo com o Enunciado 

90: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Ante o exposto, OPINO 

pela HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA da ação, e via de consequência, 

pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

parte requerente no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000023-26.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA CAIXETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000023-26.2017.8.11.0106 REQUERENTE: HELENA MARIA 

CAIXETA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente 

que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 

lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a negativação. No 

documento de ID. Num. 9482557, foi proferido despacho para a parte 

requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de 

endereço atualizado em seu nome, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Compulsando, os autos verifica se que o requerente não cumpriu 

com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da 

determinação, sobressai a irregularidade no processo, autorizando a 

extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 
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do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010567-85.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010567-85.2016.8.11.0106 REQUERENTE: EDILSON ALVES 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente que 

vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 

lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a negativação. Na 

data de 06 de Fevereiro de 2017 foi realizada audiência de conciliação, 

estando presente todas as partes, a qual resultou infrutífera, conforme o 

evento Num. Num. 7959847. A parte requerida, em defesa, alega que a 

cobrança é referente a serviços contratados e utilizados pelo autor, e, por 

estar inadimplente, tornam legítimas as cobranças e a inserção dos dados 

do mesmo nos cadastros de proteção ao crédito. No documento de ID. 

Num. Num. 9469391, foi proferido despacho para a parte requerente 

apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de endereço 

atualizado em seu nome, e, não sendo possível, declaração do proprietário 

do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que o 

requerente não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em 

vista o não cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no 

processo, autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010642-27.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON MESSIAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010642-27.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JAMILSON 

MESSIAS RODRIGUES REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. A parte Requerente apresentou pedido de desistência da 

presente Ação no evento Num. 8859223. Tendo em vista que, o pedido 

formulado pela parte requerente, foi anterior a defesa e como pode ser 

acolhido sem a anuência da parte requerida, de acordo com o Enunciado 

90: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Ante o exposto, OPINO 

pela HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA da ação, e via de consequência, 

pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

parte requerente no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010700-30.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FELIPE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010700-30.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JAIME FELIPE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 
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que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Na data de 13 de Janeiro de 2017 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presente todas as partes, a qual resultou infrutífera, 

conforme o evento Num. 7835361. A parte requerida, arguiu preliminar de 

falta de interesse de agir, em defesa, alega que a cobrança é referente a 

serviços contratados e utilizados pelo autor, e, por estar inadimplente, 

tornam legítimas as cobranças e a inserção dos dados do mesmo nos 

cadastros de proteção ao crédito. No documento de ID. Num. 9208445, foi 

proferido despacho para a parte requerente apresentar no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovante de endereço atualizado em seu nome, e, não 

sendo possível, declaração do proprietário do talonário com firma 

reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que o requerente não 

cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010698-60.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010698-60.2016.8.11.0106 REQUERENTE: WALLACE 

FRANCISCO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. 

Em inicial alega a parte requerente que vem sofrendo cobranças indevidas 

pela requerida, que resultou na negativação de seu nome, sem a devida 

comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a 

requerida. A negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio 

local, bem como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando 

a negativação. Na data de 13 de Janeiro de 2017 foi realizada audiência 

de conciliação, estando presente todas as partes, a qual resultou 

infrutífera, conforme o evento Num. 7835312 . A parte requerida, arguiu 

preliminar de falta de interesse de agir, em defesa, alega que a cobrança é 

referente a serviços contratados e utilizados pelo autor, e, por estar 

inadimplente, tornam legítimas as cobranças e a inserção dos dados do 

mesmo nos cadastros de proteção ao crédito. No documento de ID. Num. 

9188603, foi proferido despacho para a parte requerente apresentar no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de endereço atualizado em seu 

nome, e, não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com 

firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que o requerente não 

cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010605-97.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGIANI DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010605-97.2016.8.11.0106 REQUERENTE: MARCIA REGIANI 

DOS REIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Na data de 08 de Maio 2017 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presente todas as partes, a qual resultou infrutífera, 

conforme o evento Num. 7834471. A parte requerida, em defesa, alega 

que a cobrança é referente a serviços contratados e utilizados pelo autor, 

e, por estar inadimplente, tornam legítimas as cobranças e a inserção dos 

dados do mesmo nos cadastros de proteção ao crédito. No documento de 

ID. Num. 9188232, foi proferido despacho para a parte requerente 

apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de endereço 

atualizado em seu nome, e, não sendo possível, declaração do proprietário 

do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que a 

parte requerente não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo 

em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade 
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no processo, autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE 

DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com 

a consequente extinção do feito, quando a parte, regularmente intimada, 

deixa transcorrer "in albis" o prazo para realizar a diligência determinada 

pelo Juízo, não tendo se insurgido em momento oportuno. Apelo 

desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 

03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo 

indeferimento da petição inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem 

honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010602-45.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010602-45.2016.8.11.0106 REQUERENTE: CARLOS EDUARDO 

MARCAL REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento. Em inicial alega a parte requerente que vem sofrendo 

cobranças indevidas pela requerida, que resultou na negativação de seu 

nome, sem a devida comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer 

relação jurídica com a requerida. A negativação lhe impossibilita de realizar 

compras no comercio local, bem como a aquisição de crédito. Juntou 

extrato do SPC constando a negativação. Na data de 08 de Maio 2017 foi 

realizada audiência de conciliação, estando presente todas as partes, a 

qual resultou infrutífera, conforme o evento Num. 7834424. A parte 

requerida, em defesa, alega que a cobrança é referente a serviços 

contratados e utilizados pelo autor, e, por estar inadimplente, tornam 

legítimas as cobranças e a inserção dos dados do mesmo nos cadastros 

de proteção ao crédito. No documento de ID. Num. 9188039, foi proferido 

despacho para a parte requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovante de endereço atualizado em seu nome, e, não sendo 

possível, declaração do proprietário do talonário com firma reconhecida 

em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Compulsando, os autos verifica se que a parte requerente não cumpriu 

com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da 

determinação, sobressai a irregularidade no processo, autorizando a 

extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-86.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010015-86.2017.8.11.0106 REQUERENTE: WELTON FERREIRA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, 

não sendo necessária a produção de outras provas. Ainda, deve ser 

privilegiado o princípio da primazia do julgamento de mérito, positivado no 

art. 4º do Código de Processo Civil, o qual determina que, havendo 

condições para que o processo seja julgado no mérito esta solução deve 

afastar outras que culminem em sentença terminativa. Passo ao exame do 

mérito. Pleiteia, a parte autora, indenização por danos morais em razão da 

inserção de seu nome em órgão de restrição de crédito, realizada pela ré, 

argumentando que não mantém relação jurídica com a mesma ou contraiu 

dívida que justifique sua negativação. A ré, por sua vez, alega que o Autor 

firmou contrato com a requerida, na data de 17/02/2011, tendo sido 

assinante do plano TIM INFINITY CONTROLE. No entanto, apesar de 

usufruir dos serviços fornecidos pela ré, deixou de adimplir com suas 

obrigações ao não efetivar o pagamento das suas faturas (fatura 

vencimento 07/04/2011, valor R$ 32,00 e fatura vencimento 07/05/2011, 

valor R$ 32,00. A parte requerida anexou a sua defesa Termo de Adesão 

e Contratação dos Serviços, cópia dos documentos pessoais do Autor e 

declaração de residência, firmada pelo requerente, conforme ID: 8843608. 

Na data de 17 de Julho 2017 foi realizada audiência de conciliação, 

estando presente todas as partes, a qual resultou infrutífera, conforme o 

evento Num. Num. 9212461. No evento Num. 9167551, a parte requerente 

requer a Extinção da presente Ação. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados verifico que a ré se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe cabia e comprovou que o débito que deu ensejo à 

anotação dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito são 

provenientes de contrato efetivamente firmado pelo autor, inexistindo, 

portanto, razão para declarar a inexistência de débito e condenar a ré por 

danos morais. Neste sentido: Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - autora que não se 

desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, 

inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de contrato de cartão 

de crédito assinado pela autora inadimplência caracterizada inscrição do 

nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes que é legítima 

ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida condenação em danos 

morais - sentença mantida recurso improvido. (TJ-SP - APL: 

1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo 

Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012). Quanto à alegação de 

que a comparação demanda perícia grafotécnica, o que afastaria a 
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competência do juizado especial por caracterizar complexidade da causa, 

tem-se por totalmente descabida. Isso porque basta uma análise 

superficial das assinaturas do autor que constam dos autos: instrumento 

de procuração, declaração de hipossuficiência e cópia dos documentos 

pessoais, para se constatar que coincidem em todos seus elementos com 

aquela lançada no contrato, não sendo lógico supor que um estelionatário 

habilidoso tenha copiado a assinatura para realizar contrato e obter lucro 

ínfimo sobre a utilização de serviço não pago. Tal análise deve ser feita 

sob o paradigma de julgamento estabelecido nos arts. 5º e 6º da Lei 

9.099/95, os quais assim dispõem: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las 

e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum. Por último, no caso em debate, denota-se que o autor tenta se 

eximir de suas obrigações e induzir em erro este juízo alterando a verdade 

dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 

do Novo Código de Processo Civil. Isso porque veicula demanda temerária, 

buscando ludibriar o juízo e valer-se da defesa por vezes precária de 

empresas que litigam “em massa” para obter enriquecimento sem causa, 

utilizando-se do processo como meio de buscar lucro fácil, em postura 

reprovável que prejudica o funcionamento do já abarrotado sistema 

jurisdicional e gera despesas à parte ré com graves repercussões 

econômicas. Com esta conduta incide na previsão do art. 80 incisos II, III e 

V do Código de Processo Civil, justificando aplicação da multa acima do 

mínimo legal. Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013); 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO 

DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO 

CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do 

autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados pela parte autora. OPINO POR CONDENAR a autora à 

pena de litigância de má-fé no valor de 10% do valor corrigido da causa, a 

ser revertida em favor da ré, na forma do artigo 80, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, OPINO POR 

CONDENO a autora na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, do Novo 

Código de Processo Civil. OPINO POR INDEFIRIR o pedido de justiça 

gratuita, pois não há nos autos qualquer elemento que justifique a 

concessão deste benefício, o qual, diga-se, deve ser exceção e não 

regra. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. 

Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão 

ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a 

sentença acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-63.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO NUNES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010023-63.2017.8.11.0106 REQUERENTE: JOSE DIVINO 

NUNES DE JESUS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. A parte requerida alega que a parte autora reproduziu ação 

anteriormente ajuizada, Processo nº 8010022-78.2017.811.010, também 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Novo São Joaquim – MT, 

contendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Afirma que a 

cobrança é referente a serviços contratados e utilizados pelo autor, e, por 

estar inadimplente, tornam legítimas as cobranças e a inserção dos dados 

do mesmo nos cadastros de proteção ao crédito. Na data de 17 de Julho 

2017 foi realizada audiência de conciliação, estando presente todas as 

partes, a qual resultou infrutífera, conforme o evento Num. 9242627. No 

documento de ID. Num. 9232195, foi proferido despacho para a parte 

requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, documentação 

pessoal legível e comprovante de endereço atualizado em seu nome e, 

não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com firma 

reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que a parte requerente 

não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010713-29.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SIMILDA FERREIRA DA SILVA BELEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010713-29.2016.8.11.0106 REQUERENTE: SIMILDA FERREIRA 

DA SILVA BELEM REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. A parte requerida, em defesa, alega que a cobrança é 

referente a serviços contratados e utilizados pelo autor, e, por estar 

inadimplente, tornam legítimas as cobranças e a inserção dos dados do 

mesmo nos cadastros de proteção ao crédito. Na data de 13 de Março de 

2017 foi realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as 

partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 7960179. No 

documento de ID. Num. 9245428, foi proferido despacho para a parte 

requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de 

endereço atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Imperioso, se faz a 

verificação de que a requerente apresentou nos autos comprovante de 

endereço, da Comarca de Nova Xavantina/MT (ID Num. 9513147), nesse 

caso a ação tem que ser proposta, no domicilio do autor, conforme dispõe 

o artigo 4º da Lei 9099/95, vejamos: Art. 4º É competente, para as causas 

previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério 

do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação 

ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. Nesse mesmo 

sentido, o Enunciado n. 89 do FONAJE, dispõe que: ENUNCIADO 89 – A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). No presente 

caso, resta indiscutível, que o domicílio da Autora é diverso da Comarca 

desse Juizado, sendo assim, não há possibilidade de prosseguimento do 

feito, tendo a parte demonstrado que não reside nesse local. Ademais, o 

Art. 51 da Lei 9099/95, dispõe que: Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: (...) III - quando for reconhecida a incompetência 

territorial; (...) Motivo pelo qual, OPINO pela extinção do processo, por 

incompetência territorial. Posto isso, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL deste 

Juizado, conforme dispõe o artigo 51, III c/c artigo 4º, III, da Lei 9.099/95, 

JULGANDO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. P. I. C. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Hudyane Marques de Oliveira Costa 

Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos fundamentos 

aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e 

HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza seus regulares 

efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010712-44.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SIMILDA FERREIRA DA SILVA BELEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010712-44.2016.8.11.0106 REQUERENTE: SIMILDA FERREIRA 

DA SILVA BELEM REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. A parte requerida, em defesa, alega que a cobrança é 

referente a serviços contratados e utilizados pelo autor, e, por estar 

inadimplente, tornam legítimas as cobranças e a inserção dos dados do 

mesmo nos cadastros de proteção ao crédito. Na data de 13 de Março de 

2017 foi realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as 

partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 7835430. No 

documento de ID. Num. Num. 9215573, foi proferido despacho para a parte 

requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de 

endereço atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Imperioso, se faz a 

verificação de que a requerente apresentou nos autos comprovante de 

endereço, da Comarca de Nova Xavantina/MT (ID Num. Num. 9513414), 

nesse caso a ação tem que ser proposta, no domicilio do autor, conforme 

dispõe o artigo 4º da Lei 9099/95, vejamos: Art. 4º É competente, para as 

causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a 

critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação 

ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. Nesse mesmo 

sentido, o Enunciado n. 89 do FONAJE, dispõe que: ENUNCIADO 89 – A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). No presente 

caso, resta indiscutível, que o domicílio da Autora é diverso da Comarca 

desse Juizado, sendo assim, não há possibilidade de prosseguimento do 

feito, tendo a parte demonstrado que não reside nesse local. Ademais, o 

Art. 51 da Lei 9099/95, dispõe que: Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: (...) III - quando for reconhecida a incompetência 

territorial; (...) Motivo pelo qual, OPINO pela extinção do processo, por 

incompetência territorial. Posto isso, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL deste 

Juizado, conforme dispõe o artigo 51, III c/c artigo 4º, III, da Lei 9.099/95, 

JULGANDO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. P. I. C. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Hudyane Marques de Oliveira Costa 

Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos fundamentos 

aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e 

HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza seus regulares 

efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010289-84.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 
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Processo: 8010289-84.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LEIDIANE MARIA 

DOS SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. O documento 

juntado pela parte apresenta sinais nítidos de adulteração, não sendo 

apto, portanto, a comprovar o domicílio. Cumpre mencionar que a conduta 

de apresentar comprovante de residência adulterado ou não condizente 

com a realidade não apenas configura ato de litigância de má-fé como 

pode dar ensejo a responsabilização criminal. Sendo assim, intime-se a 

autora para que junte aos autos, no prazo de 05 dias, documento hábil, 

sob pena de indeferimento da inicial. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após 

análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO 

integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a decisão acima 

redigida para que produza seus regulares efeitos legais. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-17.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TRIEL RIBEIRO DE REZENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010287-17.2016.8.11.0106 REQUERENTE: TRIEL RIBEIRO DE 

REZENDES REQUERIDO: OI S.A Vistos. O documento juntado pela parte 

apresenta sinais nítidos de adulteração, não sendo apto, portanto, a 

comprovar o domicílio. Cumpre mencionar que a conduta de apresentar 

comprovante de residência adulterado ou não condizente com a realidade 

não apenas configura ato de litigância de má-fé como pode dar ensejo a 

responsabilização criminal. Sendo assim, intime-se a autora para que junte 

aos autos, no prazo de 05 dias, documento hábil, sob pena de 

indeferimento da inicial. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a decisão acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-78.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO ROQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010270-78.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JOSE APARECIDO 

ROQUE REQUERIDO: OI S.A Vistos. O documento juntado pela parte 

apresenta sinais nítidos de adulteração, não sendo apto, portanto, a 

comprovar o domicílio. Cumpre mencionar que a conduta de apresentar 

comprovante de residência adulterado ou não condizente com a realidade 

não apenas configura ato de litigância de má-fé como pode dar ensejo a 

responsabilização criminal. Sendo assim, intime-se a autora para que junte 

aos autos, no prazo de 05 dias, documento hábil, sob pena de 

indeferimento da inicial. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a decisão acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-86.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINETE OLIVEIRA DOS SANTOS MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010263-86.2016.8.11.0106 REQUERENTE: VALDINETE 

OLIVEIRA DOS SANTOS MATOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. 

O documento juntado pela parte apresenta sinais nítidos de adulteração, 

não sendo apto, portanto, a comprovar o domicílio. Cumpre mencionar que 

a conduta de apresentar comprovante de residência adulterado ou não 

condizente com a realidade não apenas configura ato de litigância de 

má-fé como pode dar ensejo a responsabilização criminal. Sendo assim, 

intime-se a autora para que junte aos autos, no prazo de 05 dias, 

documento hábil, sob pena de indeferimento da inicial. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza 

Leiga Vistos. Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na 

decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO 

a decisão acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010260-34.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OSTAQUE ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010260-34.2016.8.11.0106 REQUERENTE: FRANCISCO 

OSTAQUE ROCHA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. O documento 

juntado pela parte apresenta sinais nítidos de adulteração, não sendo 

apto, portanto, a comprovar o domicílio. Cumpre mencionar que a conduta 

de apresentar comprovante de residência adulterado ou não condizente 

com a realidade não apenas configura ato de litigância de má-fé como 

pode dar ensejo a responsabilização criminal. Sendo assim, intime-se a 

autora para que junte aos autos, no prazo de 05 dias, documento hábil, 

sob pena de indeferimento da inicial. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após 

análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO 

integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a decisão acima 

redigida para que produza seus regulares efeitos legais. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010258-64.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MENEZES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010258-64.2016.8.11.0106 REQUERENTE: VALDEMIR 

MENEZES DOS SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos. O documento juntado 

pela parte apresenta sinais nítidos de adulteração, não sendo apto, 

portanto, a comprovar o domicílio. Cumpre mencionar que a conduta de 

apresentar comprovante de residência adulterado ou não condizente com 

a realidade não apenas configura ato de litigância de má-fé como pode dar 

ensejo a responsabilização criminal. Sendo assim, intime-se a autora para 

que junte aos autos, no prazo de 05 dias, documento hábil, sob pena de 

indeferimento da inicial. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a decisão acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010251-72.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RONE CARLOS DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010251-72.2016.8.11.0106 REQUERENTE: RONE CARLOS DE 

SOUZA E SILVA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. O documento juntado 

pela parte apresenta sinais nítidos de adulteração, não sendo apto, 

portanto, a comprovar o domicílio. Cumpre mencionar que a conduta de 

apresentar comprovante de residência adulterado ou não condizente com 

a realidade não apenas configura ato de litigância de má-fé como pode dar 

ensejo a responsabilização criminal. Sendo assim, intime-se a autora para 

que junte aos autos, no prazo de 05 dias, documento hábil, sob pena de 

indeferimento da inicial. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a decisão acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-37.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE LUIZA DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEUZA DUARTE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

CRISTINA MORENO PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOÃO DOS SANTOS LOURENÇO BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Numero do 

Processo: 8010081-37.2015.8.11.0106 REQUERENTE: ARLETE LUIZA DE 

SENA REQUERIDO: ELEUZA DUARTE DA SILVA Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação (ID Num. 

10970549), JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. 

Após, ao arquivo, com baixa. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Vistos. Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na 

decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO 

a decisão acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010697-75.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010697-75.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ANTONIO CARLOS 

GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. A ré, por sua vez, alega que a autora possui relação 

contratual com a Empresa, que o valor discutido nos autos é devido, tendo 

em vista que o mesmo é decorrente da utilização dos serviços fornecidos 

pela ré através da Linha (s): 66996185225, Conta (s): 0218758496, Data 

de Habilitação: 25/06/2014, Status da linha: DESATIVADO e que 

permanece débito em inadimplido. Na data de 13 de Janeiro de 2017 foi 

realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as partes, a 

qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 7835287. No documento de ID. 

Num. 9571054, foi proferido despacho para a parte requerente apresentar 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de endereço atualizado em 

seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do talonário 

com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que o requerente não 

cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 
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Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-07.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BADIA TAVERA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010223-07.2016.8.11.0106 REQUERENTE: BADIA TAVERA 

MACHADO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. O documento juntado 

pela parte apresenta sinais nítidos de adulteração, não sendo apto, 

portanto, a comprovar o domicílio. Cumpre mencionar que a conduta de 

apresentar comprovante de residência adulterado ou não condizente com 

a realidade não apenas configura ato de litigância de má-fé como pode dar 

ensejo a responsabilização criminal. Sendo assim, intime-se a autora para 

que junte aos autos, no prazo de 05 dias, documento hábil, sob pena de 

indeferimento da inicial. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a decisão acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010699-45.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010699-45.2016.8.11.0106 REQUERENTE: CLEBERSON 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Preliminar de Falta 

de Interesse de Agir Opino, por rejeitar a preliminar de ausência de 

interesse de agir, posto que o interesse processual está presente sempre 

que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 

será ou não julgado procedente. Do Mérito Pleiteia a requerente AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE LIMINAR ao argumento de que a requerida inseriu seu nome em 

cadastro de restrição de crédito, alegando que não possui nenhum débito 

com a mesma com a qual também nunca firmou contrato de prestação de 

serviço com a parte requerida. O Banco requerido, em defesa, alega que a 

cobrança é referente a serviços contratados e utilizados pelo autor, e, por 

estar inadimplente, tornam legítimas as cobranças e a inserção dos dados 

do mesmo nos cadastros de proteção ao crédito. No caso em tela, 

tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio 

na relação processual. Cumpre ressaltar, porém, que a parte requerida 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), 

vez que não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a existência 

de relação contratual entre as partes que pudesse ensejar a inscrição dos 

dados do requerente em cadastros de proteção ao crédito. De fato, não 

trouxe a parte requerida ao processo nenhum documento que comprove 

que houve a contratação de serviços pelo requerente, no caso, a parte 

requerida apresentou aos autos apenas telas sistêmicas, as quais não 

possuem valor probatório, por ter sido produzida unilateralmente. Sendo 

assim, resta demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da 

requerida ao inscrever os dados da requerente no cadastro de proteção 

ao crédito por débito inexistente, devendo reparar os danos a ela 

causados, pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Corroborando: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

Inserção indevida do nome da autora em cadastro de negativação 

ausência de relação contratual com a parte contrária que possa permitir a 

esta a afirmação de credora Inexistência de prova de relação de crédito e 

de débito, o que reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos 

morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do 

nome da autora Inscrição irregular - Dano moral que é imediato e decorre 

d a  i n d e v i d a  i n s c r i ç ã o  [ . . . ]  ( 3 3 0 1 1 6 0 4 2 0 0 9 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012). Dispositivo Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para: 1) DECLARAR a inexigibilidade do débito 

de R$ 12.819,47 supostamente gerado pelo contrato 12557831000084FI, 

discutido no presente processo; 2) CONDENAR a requerida a indenizar a 

parte requerente pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). 3) 

DETERMINAR, que o Banco requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda a exclusão do nome do requerente dos cadastros negativos, 

apenas no que se refere ao débito e o contrato discutido nestes autos, 

sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento a qual desde 

já fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 

R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação. Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação da sentença conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010326-14.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNY THAIS OLIVEIRA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010326-14.2016.8.11.0106 REQUERENTE: MARIANNY THAIS 

OLIVEIRA FREITAS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Pleiteia a 

requerente AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR ao argumento de que a 

requerida inseriu seu nome em cadastro de restrição de crédito, alegando 

que não possui nenhum débito com a mesma com a qual também nunca 

firmou contrato de prestação de serviço com a parte requerida. No evento 
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Num. 7829806, foi deferida a liminar nos seguintes termos: “defiro o pedido 

para determinar que a promovida exclua o nome do promovente do 

cadastro de inadimplentes SPC/SERASA e demais órgãos de proteção ao 

crédito, suspendendo também a cobrança apenas no que concerne aos 

débitos discutidos nestes autos, tudo no prazo de 3 (três) dias, sob pena 

de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais), até que haja decisão 

final e até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais).” A parte requerida, em 

defesa, alega que a cobrança é referente a serviços contratados e 

utilizados pela autora, e, por estar inadimplente, tornam legítimas as 

cobranças e a inserção dos dados da mesma nos cadastros de proteção 

ao crédito. No caso em tela, tratando-se de relação de consumo, impõe-se 

a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Cumpre ressaltar, porém, 

que a parte requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia (CPC, art. 373, II), vez que não juntou nenhum documento capaz 

de demonstrar a existência de relação contratual entre as partes que 

pudesse ensejar a inscrição dos dados do requerente em cadastros de 

proteção ao crédito. De fato, não trouxe a parte requerida ao processo 

nenhum documento que comprove que houve a contratação de serviços 

pela requerente, no caso, a parte requerida apresentou aos autos apenas 

meros argumentos, os quais não possuem valor probatório. Sendo assim, 

resta demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da requerida 

ao inscrever os dados da requerente no cadastro de proteção ao crédito 

por débito inexistente, devendo reparar os danos a ela causados, pois 

estes sem dúvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. 

Corroborando: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome da autora em cadastro de negativação ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular - Dano moral que é imediato e decorre da 

i n d e v i d a  i n s c r i ç ã o  [ . . . ]  ( 3 3 0 1 1 6 0 4 2 0 0 9 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012). Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1) DECLARAR a inexigibilidade do 

débito de R$ 21,34 (vinte e um reais e trinta e quatro centavos), 

supostamente gerado pelo contrato GSM01105468293B,, discutidos no 

presente processo; 2)CONDENAR a requerida a indenizar a parte 

requerente pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Por pertinência, TORNO 

DEFINITIVA, a liminar deferida no evento Num. 7829806. Sem custas e sem 

honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação da sentença conforme o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010228-29.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010228-29.2016.8.11.0106 REQUERENTE: DIVINA BENEDITA 

DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Pleiteia a requerente AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE LIMINAR ao argumento de que a requerida inseriu seu nome em 

cadastro de restrição de crédito, alegando que não possui nenhum débito 

com a mesma com a qual também nunca firmou contrato de prestação de 

serviço com a parte requerida. A parte requerida, em defesa, alega que a 

cobrança é referente a serviços contratados e utilizados pela autora, e, 

por estar inadimplente, tornam legítimas as cobranças e a inserção dos 

dados da mesma nos cadastros de proteção ao crédito. No documento de 

ID. Num 9051099, foi proferido despacho para a parte requerente 

apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, documentação pessoal legível e 

comprovante de endereço atualizado em seu nome e, não sendo possível, 

declaração do proprietário do talonário com firma reconhecida em cartório 

extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. Posteriormente, 

a parte requerente apresentou comprovante de endereço em seu nome, 

conforme evento Num. 9999598. No caso em tela, tratando-se de relação 

de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Cumpre ressaltar, porém, que a parte requerida não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), vez que não juntou 

nenhum documento capaz de demonstrar a existência de relação 

contratual entre as partes que pudesse ensejar a inscrição dos dados do 

requerente em cadastros de proteção ao crédito. De fato, não trouxe a 

parte requerida ao processo nenhum documento que comprove que houve 

a contratação de serviços pela requerente, no caso, a parte requerida 

apresentou aos autos apenas telas sistêmicas, as quais não possuem 

valor probatório. Sendo assim, resta demonstrada a falha na prestação de 

serviço por parte da requerida ao inscrever os dados da requerente no 

cadastro de proteção ao crédito por débito inexistente, devendo reparar 

os danos a ela causados, pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira 

do mero aborrecimento. Corroborando: INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de negativação 

ausência de relação contratual com a parte contrária que possa permitir a 

esta a afirmação de credora Inexistência de prova de relação de crédito e 

de débito, o que reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos 

morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do 

nome da autora Inscrição irregular - Dano moral que é imediato e decorre 

d a  i n d e v i d a  i n s c r i ç ã o  [ . . . ]  ( 3 3 0 1 1 6 0 4 2 0 0 9 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012). Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1) DECLARAR a inexigibilidade do 

débito de R$29,90, supostamente gerado pelo contrato 

GSM0110703658014, discutidos no presente processo; 2)CONDENAR a 

requerida a indenizar a parte requerente pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). 3) DETERMINAR que a requerida proceda em 03 (três) dias, a 

exclusão do nome da requerente do cadastro negativo de devedores 

originário dos débitos descritos no item 1, sob pena de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). Sem custas 

e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação da sentença conforme o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010252-57.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VARDELON VENANCIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010252-57.2016.8.11.0106 REQUERENTE: VARDELON 

VENANCIO BARBOSA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Pleiteia a 

parte requerente AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR ao argumento de que a 

requerida inseriu seu nome em cadastro de restrição de crédito, alegando 

que não possui nenhum débito com a mesma com a qual também nunca 

firmou contrato de prestação de serviço com a parte requerida. A parte 

requerida, em defesa, alega que a cobrança é referente a serviços 

contratados e utilizados pelo autor, e, por estar inadimplente, tornam 

legítimas as cobranças e a inserção dos dados do mesmo nos cadastros 

de proteção ao crédito. Na data de 05 de setembro de 2016 foi realizada 

audiência de conciliação, estando presentes todas as partes, a mesma 

restou infrutífera. No documento de ID. Num. 9051586, foi proferido 

despacho para a parte requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) 

dias, documentação pessoal legível e comprovante de endereço 

atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário 

do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Posteriormente, a parte requerente 

apresentou comprovante de endereço em seu nome, conforme evento 

Num. 10019008. No caso em tela, tratando-se de relação de consumo, 

impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Cumpre 

ressaltar, porém, que a parte requerida não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), vez que não juntou nenhum 

documento capaz de demonstrar a existência de relação contratual entre 

as partes que pudesse ensejar a inscrição dos dados do requerente em 

cadastros de proteção ao crédito. De fato, não trouxe a parte requerida ao 

processo nenhum documento que comprove que houve a contratação de 

serviços pela requerente, no caso, a parte requerida apresentou aos 

autos apenas telas sistêmicas, as quais não possuem valor probatório. 

Sendo assim, resta demonstrada a falha na prestação de serviço por 

parte da requerida ao inscrever os dados da requerente no cadastro de 

proteção ao crédito por débito inexistente, devendo reparar os danos a ela 

causados, pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Corroborando: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

Inserção indevida do nome da autora em cadastro de negativação 

ausência de relação contratual com a parte contrária que possa permitir a 

esta a afirmação de credora Inexistência de prova de relação de crédito e 

de débito, o que reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos 

morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do 

nome da autora Inscrição irregular - Dano moral que é imediato e decorre 

d a  i n d e v i d a  i n s c r i ç ã o  [ . . . ]  ( 3 3 0 1 1 6 0 4 2 0 0 9 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012). Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1) DECLARAR a inexigibilidade do 

débito de R$30,76, supostamente gerado pelo contrato 

GSM0110720254816, discutidos no presente processo; 2)CONDENAR a 

requerida a indenizar a parte requerente pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). 3) DETERMINAR que a requerida proceda em 03 (três) dias, a 

exclusão do nome da requerente do cadastro negativo de devedores 

originário dos débitos descritos no item 1, sob pena de multa diária de R$ 

100,00, até o limite de R$10.000,00. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação da sentença conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010278-55.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DARCK SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010278-55.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JOAO DARCK 

SOUZA DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Cuida se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, em que 

move JOÃO D’ARCK SOUZA DA SILVA em desfavor de CLARO S.A., 

alegando em síntese que, ser cliente da empresa ré, sustenta estar 

sofrendo em face da suposta falha da prestação de serviço, afirmando 

que a requerida não lhe vem prestando os serviços na modalidade 

contratada, sendo que mesmo após a autora realizar os pagamentos, 

continua com os serviços suspensos. Por fim, requer a indenização por 

danos morais e materiais. A Reclamada contesta, afirmando que, houve 

atrasos nos pagamentos dos serviços e que a suspensão dos serviços, 

se deram por culpa exclusiva do Autor, alega ainda que o requerente não 

demonstrou o dano moral sofrido e requer a improcedência dos pedidos 

autorais. Na data de 10 de outubro de 2016 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presentes todas as partes, a mesma restou 

infrutífera A parte Reclamante apresentou impugnação a contestação, 

reiterando os pedidos iniciais. Nenhuma dúvida sobre ter se estabelecido, 

entre a requerida e o autor, uma relação jurídica de direito material ínsita ao 

direito consumerista, pois, conforme interpretação sistêmica dos 

comandos insertos nos arts. 2º, 3º e § 1º do Estatuto Consumerista, é 

consumidor toda pessoa física (ou jurídica) que utiliza serviço (ou adquire 

produto) na condição de destinatário, final (CDC, Art. 2º), e fornecedor, 

além da pessoa física, também a pessoa jurídica que fornece atividade no 

mercado de consumo, inclusive as de natureza bancária (CDC, Art. 3º, § 

2º). Ocorre que, em analise as provas trazidas aos autos, ficou 

evidenciado que o requerente não efetuou o pagamento mensal pelos 

serviços, conforme se verifica nos comprovantes de pagamento, o que 

resultou na suspensão dos serviços contratados, além disso, em momento 

algum o requerente comprovou que entrou em contato com o SAC da 

Empresa Ré, solicitando o restabelecimento serviços ou questionando 

acerca da emissão dos boletos, sendo assim, conclui se que o Autor não 

demonstrou imediata insatisfação com a prestação dos serviços. Ressalta 

se que, a parte Autora não apresentou protocolos ou comprovantes de 

reclamação, junto a Empresa Ré. Nesse caso, a consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Ademais, no 

presente caso, a parte requerente não demonstrou ter sofrido abalo moral 

pelos fatos narrados na inicial. Ressalta-se que abstraindo o ânimo interior 

da parte requerente, não restou comprovada que a requerida tenha agido 

de modo desmedido ou extrapolado os limites impostos pelas normas 

gerais de conduta na prestação dos seus serviços junto ao requerente. 

Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude 

e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão 

dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente 

entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer 

deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Necessário 

referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a 

casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, pena de 
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desconfiguração e descrédito do instituto. Ocorre que, in casu, não há 

prova nos autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a 

compensação pecuniária a título de danos materiais e morais, não 

havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. 

Assim, verifico não estarem preenchidos os requisitos contidos no artigo 

186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa 

do Consumidor, para que se caracterizasse obrigação de indenizar, nos 

moldes pleiteados na exordial. Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários, por força do disposto 

no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação da sentença conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-30.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010312-30.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ALEX CAMARGO 

DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente que vem 

sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 

lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a negativação. No 

ID. Num. Num. 7829542, foi proferido despacho para a parte Autora 

emendar a inicial, nos seguintes termos: “Consoante artigos 320 e 321 do 

NCPC, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial para: a) apresentar documento legível quanto ao RG e 

CPF do autor.” Sendo assim, no ID Num. 7829583, a parte requerente 

juntou cópia do RG, CPF e CTPS. Deste modo, no ID Num. 7829591 a liminar 

foi deferida, da seguinte forma: “Diante dos documentos apresentados, 

determino a suspensão da cobrança apenas no que concerne aos débitos 

discutidos nestes autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa 

diária no importe de R$ 100,00 (cem reais), até que haja decisão final”. Em 

contestação, arguiu preliminar de inépcia, por estar o comprovante de 

endereço estar em nome de terceiro, alegou a parte requerida haver 

relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos desta 

relação que foram inadimplidos, resultando na inscrição do mesmo no 

cadastro de maus pagadores. Em 11 de outubro de 2016 foi realizada 

audiência de conciliação, estando presentes todas as partes, a foi 

infrutífera. No documento de ID. Num. Num. 9546137, foi proferido 

despacho para a parte requerente apresentasse, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovante de endereço atualizado e em seu nome e, não sendo 

possível, declaração do proprietário do talonário com firma reconhecida 

em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Compulsando, os autos verifica se que o requerente não cumpriu com a 

determinação judicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da 

determinação, sobressai a irregularidade no processo, autorizando a 

extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. OPINO, para revogar a liminar 

concedida no evento, ID. Num. 7829591. Deixo de condenar a parte 

reclamante no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-29.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JABES MULLER JOSE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010131-29.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JABES MULLER 

JOSE DE BRITO REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente 

que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 

lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a negativação. Em 

contestação, em síntese, alegou a parte requerida haver relação jurídica 

com a parte requerente, bem como débitos oriundos destas relações que 

foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo no cadastro de mau 

pagadores. A parte requerida anexou a defesa termo de adesão a 

serviços, contrato de permanência por beneficio e cópia dos documentos 

do Autor, conforme ID: Num. 7958046. Na data de 26 de julho de 2016 foi 

realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as partes, a 

qual resultou infrutífera. No documento de ID. Num. 9571929, foi proferido 

despacho para a parte requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) 

dias, documento pessoal legível e comprovante de endereço atualizado em 

seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do talonário 

com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que o requerente não 

cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 717 de 823



Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e honorários advocatícios. 

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010633-65.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ROQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010633-65.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ROBSON ROQUE 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente que 

vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 

lhe impossibilitou de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a negativação. Na 

data de 18 de Julho de 2017 foi realizada audiência de conciliação, 

estando presente somente a parte requerida, a qual fez requerimento de 

extinção do feito, conforme o evento Num. 9527238. Compulsando os 

autos, verifica-se que o requerente não apresentou justificativa, para sua 

ausência no ato processual. Tal ato de contumácia implica na extinção do 

processo sem resolução do mérito, em atenção aos princípios da 

celeridade e efetividade, tendo como paradigma o intuito conciliador dos 

juizados. Nesse sentido: Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099, de 

26-09-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído” (RJE, 

2:108). A questão foi pacificada com a edição do enunciado nº 20 no 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), determinando como 

obrigatório o comparecimento pessoal da parte às audiências, nestes 

termos: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Diante do 

exposto, OPINO PELO JULGAMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95, ante a ausência do requerente à audiência de conciliação; Sem 

custas e honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixas e anotações regulamentares. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado para homologação da sentença conforme o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus 

patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após 

análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO 

integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima 

redigida para que produza seus regulares efeitos legais. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-32.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUCAS FERNANDES DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010038-32.2017.8.11.0106 REQUERENTE: DANIEL LUCAS 

FERNANDES DA SILVA MORAES REQUERIDO: CLARO S.A. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilitou de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Em contestação, em síntese, alegou a parte requerida haver 

relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo 

no cadastro de mau pagadores. Na data de 18 de Julho de 2017 foi 

realizada audiência de conciliação, estando presente somente a parte 

requerida, a qual fez requerimento de extinção do feito, conforme o evento 

Num. 9525465. Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não 

apresentou justificativa, para sua ausência no ato processual. Tal ato de 

contumácia implica na extinção do processo sem resolução do mérito, em 

atenção aos princípios da celeridade e efetividade, tendo como paradigma 

o intuito conciliador dos juizados. Nesse sentido: Não comparecimento do 

autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099, de 26-09-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído” 

(RJE, 2:108). A questão foi pacificada com a edição do enunciado nº 20 

no Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), determinando como 

obrigatório o comparecimento pessoal da parte às audiências, nestes 

termos: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Diante do 

exposto, OPINO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO do processo, com fundamento no artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95, ante a ausência do requerente à audiência de conciliação; Sem 

custas e honorários advocatícios. Certificado o transito em julgado 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação da sentença conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-83.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RAFAEL LOPEZ ALVES OAB - RS0056563A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000155-83.2017.8.11.0106 REQUERENTE: PATRICIA FERREIRA 

DA SILVA SOUZA REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA SA Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE LIMINAR SE SUSPENSÃO 
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DOS DESCONTOS E DANOS MORAIS, proposta por PATRÍCIA FERREIRA 

DA SILVA SOUZA, em desfavor de SABEMI SEGURADORA S.A, todos 

qualificados. A autora alega, em síntese, que está sofrendo desconto em 

seus vencimentos por cobrança de serviço de seguro de vida não 

contratado junto à ré, ensejando, portanto, direito à reparação pelos danos 

materiais e imateriais sofridos. No evento Num. 10509471 foi deferida a 

tutela, nos seguintes termos: “ DEFIRO o pedido de tutela provisória e 

DETERMINO à empresa ré que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias a 

contar da intimação, a SUSPENSÃO dos descontos efetuados em folha de 

pagamento do autor, referente aos valores de: R$ 24,00 até julgamento 

final do processo ou alteração das circunstâncias fáticas que justificaram 

o presente provimento, em atenção à cláusula rebus sic standibus.” A 

Segunda Reclamada, em contestação, afirma que não cometeu ato ilícito, 

tendo ocorrido a contratação que em 23/06/2016, foi realizado contrato AP 

Plus, sob o nº 1827318, em nome da Autora, com descontos iniciais no 

valor de R$ 24,00, e, atuais no valor de R$ 26,30, que se encontra 

cancelado, por inadimplência da parte Autora, inexistindo dever de 

indenizar. A Seguradora Ré apresentou Proposta de Adesão, com 

assinatura, no evento Num. 10926704. A parte requerente, apresentou 

impugnação à contestação, afirmando que não reconhece a assinatura, 

firmada na Proposta de Adesão. Na data de 04 de dezembro de 2017 foi 

realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as partes, a 

qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 10959926. Analisado o 

processo, verifica-se que o Reclamado se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II do NCPC, quanto à 

legalidade da cobrança do seguro, tendo anexado Proposta de Adesão ao 

Seguro, desconstituindo a alegação de ausência de contratação da 

Reclamante. Ademais, a Reclamante não trouxe nenhuma prova de que 

tenha efetuado o pedido de cancelamento do seguro, sequer mencionando 

qualquer protocolo de atendimento que corrobore com dita alegação. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes para contratação de seguro, não 

havendo que se falar em cobrança indevida. Corroborando: “Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização por 

danos morais - autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato 

constitutivo do seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos autos 

pelo banco réu de contrato de cartão de crédito assinado pela autora 

inadimplência caracterizada inscrição do nome dos devedores nos 

cadastros de inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar 

a pretendida condenação em danos morais - sentença mantida recurso 

i m p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 1 6 3 1 5 2 5 2 0 1 1 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2012)”. Por fim, afirmando a Reclamante que não possui 

mais interesse no seguro contratado, opino pelo acolhimento do 

cancelamento a partir da presente data. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DETERMINAR que a parte 

Reclamada proceda ao cancelamento do seguro contratado, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados do recebimento da presente decisão; 2 – JULGAR 

IMPROCEDENTE os pedidos de repetição de indébito e indenização por 

dano moral. 3 – Por pertinência TORNO DEFINITIVA, a tutela concedida ao 

evento 10509471. Deixo de condenar a parte reclamante no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010504-60.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LINDUSMAR SEVERO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010504-60.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LINDUSMAR 

SEVERO DOS ANJOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Pleiteia a 

requerente AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR ao argumento de que a 

requerida inseriu seu nome em cadastro de restrição de crédito, alegando 

que não possui nenhum débito com a mesma com a qual também nunca 

firmou contrato de prestação de serviço com a parte requerida. A parte 

requerida, em defesa, alega que a cobrança é referente a serviços 

contratados e utilizados pelo autor, e, por estar inadimplente, tornam 

legítimas as cobranças e a inserção dos dados do mesmo nos cadastros 

de proteção ao crédito. Na data de 24 de Janeiro de 2017 foi realizada 

audiência de conciliação, estando presente todas as partes, a qual 

resultou infrutífera, conforme o evento Num. 7959531. A parte requerente 

apresentou impugnação à contestação, conforme Num. 7959536. No caso 

em tela, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus 

da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Cumpre ressaltar, porém, que a parte 

requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, 

art. 373, II), vez que não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a 

existência de relação contratual entre as partes que pudesse ensejar a 

inscrição dos dados do requerente em cadastros de proteção ao crédito. 

De fato, não trouxe a parte requerida ao processo nenhum documento que 

comprove que houve a contratação de serviços pelo requerente, no caso, 

a parte requerida apresentou aos autos apenas meros argumentos, os 

quais não possuem valor probatório. Sendo assim, resta demonstrada a 

falha na prestação de serviço por parte da requerida ao inscrever os 

dados do requerente no cadastro de proteção ao crédito por débito 

inexistente, devendo reparar os danos a ele causados, pois estes sem 

dúvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular - Dano 

moral que é imediato e decorre da indevida inscrição [...] 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012). Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1) DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 24,89, supostamente 

gerado pelo contrato GSM0110551533494, discutidos no presente 

processo; 2)CONDENAR a requerida a indenizar a parte requerente pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). 3) DETERMINAR a requerida proceda 

em três dias, a exclusão do nome do requerente do cadastro negativo de 

devedores originário dos débitos descritos no item 1, sob pena de multa 

diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 10.000,00. Sem custas e sem 

honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação da sentença conforme o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010598-08.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERSON CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010598-08.2016.8.11.0106 REQUERENTE: VALDERSON 

CARVALHO DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Pleiteia a 

requerente declaração de INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR ao argumento de que a 

requerida inseriu seu nome em cadastro de restrição de crédito, alegando 

que não possui nenhum débito com a mesma com a qual também nunca 

firmou contrato de prestação de serviço com a parte requerida. A parte 

requerida, em defesa, alega que a cobrança é referente a serviços 

contratados e utilizados pelo autor, e, por estar inadimplente, tornam 

legítimas as cobranças e a inserção dos dados do mesmo nos cadastros 

de proteção ao crédito. Na data de 24 de Janeiro de 2017 foi realizada 

audiência de conciliação, estando presente todas as partes, a qual 

resultou infrutífera, conforme o evento Num. 7834364 . A parte requerente 

apresentou impugnação à contestação, conforme Num. 8236647. No caso 

em tela, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus 

da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Cumpre ressaltar, porém, que a parte 

requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, 

art. 373, II), vez que não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a 

existência de relação contratual entre as partes que pudesse ensejar a 

inscrição dos dados do requerente em cadastros de proteção ao crédito. 

De fato, não trouxe a parte requerida ao processo nenhum documento que 

comprove que houve a contratação de serviços pelo requerente, no caso, 

a parte requerida apresentou aos autos apenas telas sistêmicas, as quais 

não possuem valor probatório. Sendo assim, resta demonstrada a falha na 

prestação de serviço por parte da requerida ao inscrever os dados do 

requerente no cadastro de proteção ao crédito por débito inexistente, 

devendo reparar os danos a ele causados, pois estes sem dúvida 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular - Dano 

moral que é imediato e decorre da indevida inscrição [...] 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012). Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido para: 1) DECLARAR a inexigibilidade do débito de 

R$ 29,90 supostamente gerado pelo contrato n° GSM0101200472487, 

discutidos no presente processo; 2)CONDENAR a requerida a indenizar a 

parte requerente pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). 3) 

DETERMINAR a requerida proceda em três dias, a exclusão do nome do 

requerente do cadastro negativo de devedores originário dos débitos 

descritos no item 1, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de 

R$ 10.000,00. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação da sentença conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010759-18.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010759-18.2016.8.11.0106 REQUERENTE: NILZA DOS 

SANTOS DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Na data de 01 de Agosto 2017 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presente todas as partes, a qual resultou infrutífera, 

conforme o evento Num. 10134939. A parte requerida, em defesa, alega 

que a cobrança é referente a serviços contratados e utilizados pelo autor, 

e, por estar inadimplente, tornam legítimas as cobranças e a inserção dos 

dados do mesmo nos cadastros de proteção ao crédito. A requerida 

apresentou junto a defesa, TERMO DE ADESÃO E CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS, cópia dos documentos pessoais da Autora e comprovante de 

endereço, apresentado no ato da contratação, conforme ID Num. 7960257. 

No documento de ID. Num. 9232195, foi proferido despacho para a parte 

requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de 

endereço atualizado em seu nome, e, não sendo possível, declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos 

verifica se que a parte requerente não cumpriu com a determinação 

judicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação, 

sobressai a irregularidade no processo, autorizando a extinção do mesmo. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e honorários advocatícios. Certificado o 

transito em julgado ARQUIVE-SE com baixas e anotações de estilo. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 
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Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-37.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON FERREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010318-37.2016.8.11.0106 REQUERENTE: EDENILSON 

FERREIRA DE BRITO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Em contestação, em síntese, alegou a requerida haver 

relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando nas inscrições do 

mesmo nos cadastros de mau pagadores. Na data de 11 de Outubro de 

2016 foi realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as 

partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID.Num. 7829690. No 

documento de ID. Num. 9476145, foi proferido despacho para a parte 

requerente apresentar no prazo de 10 (dez) dias, documento pessoal 

legível e comprovante de endereço atualizado em seu nome e, não sendo 

possível, declaração do proprietário do talonário com firma reconhecida 

em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Compulsando, os autos verifica se que o requerente não cumpriu com a 

determinação judicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da 

determinação, sobressai a irregularidade no processo, autorizando a 

extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010320-07.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ESLEI BARBOSA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010320-07.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ESLEI BARBOSA 

VIEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente que 

vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 

lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a negativação. Em 

contestação, em síntese, alegou a requerida haver relação jurídica com a 

parte requerente, bem como débitos oriundos destas relações que foram 

inadimplidos resultando nas inscrições do mesmo nos cadastros de mau 

pagadores. Na data de 11 de Outubro de 2016 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera, 

conforme ID. Num. 7829725. No documento de ID. Num. 9476225, foi 

proferido despacho para à secretaria apensar os processos 

8010321-89.2016.8.11.0106 e 8010320-07.2016.8.11.0106 para que 

tramitem conjuntamente e para a parte requerente apresentar no prazo de 

10 (dez) dias, documento pessoal legível e comprovante de endereço 

atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário 

do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial. Compulsando, 

os autos verifica se que o requerente não cumpriu com a determinação 

judicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação, 

sobressai a irregularidade no processo, autorizando a extinção do mesmo. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-89.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ESLEI BARBOSA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 
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Processo: 8010321-89.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ESLEI BARBOSA 

VIEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente que 

vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 

lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a negativação. Em 

contestação, em síntese, alegou a requerida haver relação jurídica com a 

parte requerente, bem como débitos oriundos destas relações que foram 

inadimplidos resultando nas inscrições do mesmo nos cadastros de mau 

pagadores. Na data de 11 de Outubro de 2016 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera, 

conforme ID. Num. 7829769. No documento de ID. Num. 9476225, foi 

proferido despacho para à secretaria apensar os processos 

8010321-89.2016.8.11.0106 e 8010320-07.2016.8.11.0106 para que 

tramitem conjuntamente e para a parte requerente apresentar no prazo de 

10 (dez) dias, documento pessoal legível e comprovante de endereço 

atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário 

do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial. Compulsando, 

os autos verifica se que o requerente não cumpriu com a determinação 

judicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação, 

sobressai a irregularidade no processo, autorizando a extinção do mesmo. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-17.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LAYNA KENNER RIOS DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010039-17.2017.8.11.0106 REQUERENTE: LAYNA KENNER 

RIOS DO CARMO REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Pleiteia a 

parte Reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, referente ao débito de R$ 849,00, 

supostamente gerado pelo contrato n° N01274214/06B46T. Contudo, ao 

evento da audiência de conciliação, conforme ID Num. 9525581, as partes 

compuseram acordo, solicitando a devida HOMOLOGAÇÃO por este Juízo 

e consequente extinção e o arquivamento do presente feito. É a suma do 

essencial. Posto isso, com fulcro no art. 487, III, “b” do CPC/2015, OPINO 

pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as partes 

para que surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a autora 

LAYNA KENNER RIOS DO CARMO e a requerida AVON COSMÉTICOS 

LTDA., JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MERITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, 

arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais 

anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento 

em face de pedido de execução. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-55.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010030-55.2017.8.11.0106 REQUERENTE: HILDA LIMA DA 

SILVA REQUERIDO: NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos. O 

documento juntado pela parte apresenta sinais nítidos de adulteração, não 

sendo apto, portanto, a comprovar o domicílio. Cumpre mencionar que a 

conduta de apresentar comprovante de residência adulterado ou não 

condizente com a realidade não apenas configura ato de litigância de 

má-fé como pode dar ensejo a responsabilização criminal. Sendo assim, 

intime-se a autora para que junte aos autos, no prazo de 05 dias, 

documento hábil, sob pena de indeferimento da inicial. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza 

Leiga Vistos. Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na 

decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO 

a decisão acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010650-04.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR INACIO DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010650-04.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ODAIR INACIO DA 

PAIXAO REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, em face de 

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A . A 

parte Requerente apresentou pedido de desistência da presente Ação no 

evento Num. 8118193. O pedido formulado pela parte requerente pode ser 

acolhido sem a anuência da parte requerida, de acordo com o Enunciado 

90: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 
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implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Ante o exposto, OPINO 

pela HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA da ação, e via de conseqüência, 

pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

parte requerente no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010578-17.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERRAZ & MELO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010578-17.2016.8.11.0106 REQUERENTE: IVONE 

GONCALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: FERRAZ & MELO LTDA - EPP 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, em face de FRANCA & REZENDE MELO 

LTDA - ME. A parte Requerente apresentou pedido de desistência da 

presente Ação no evento Num. 8857321. O pedido formulado pela parte 

requerente pode ser acolhido sem a anuência da parte requerida, de 

acordo com o Enunciado 90: “a desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Ante o exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO DA 

DESISTÊNCIA da ação, e via de conseqüência, pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII 

do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte requerente 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 

e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010625-88.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010625-88.2016.8.11.0106 REQUERENTE: FLAVIO FERREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Pleiteia a parte 

Reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por danos 

morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades 

de proteção ao crédito, referente ao débito de R$ 652,49 supostamente 

gerado pelo contrato n° 868956887. Contudo, ao evento da audiência de 

conciliação, conforme ID Num. 9156265, as partes compuseram acordo, 

solicitando a devida HOMOLOGAÇÃO por este Juízo e consequente 

extinção e o arquivamento do presente feito. É a suma do essencial. Posto 

isso, com fulcro no art. 487, III, “b” do CPC/2015, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as partes para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre o autor FLAVIO 

FERREIRA DA SILVA e a requerida CLARO S.A., JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. Considerando o contido no 

artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, 

dando-se as baixas e demais anotações necessárias, ressalvada a 

possibilidade de desarquivamento em face de pedido de execução. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010331-36.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NIRES MENDONCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010331-36.2016.8.11.0106 REQUERENTE: NIRES MENDONCA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. O documento 

juntado pela parte apresenta sinais nítidos de adulteração, não sendo 

apto, portanto, a comprovar o domicílio. Cumpre mencionar que a conduta 

de apresentar comprovante de residência adulterado ou não condizente 

com a realidade não apenas configura ato de litigância de má-fé como 

pode dar ensejo a responsabilização criminal. Sendo assim, intime-se a 

autora para que junte aos autos, no prazo de 05 dias, documento hábil, 

sob pena de indeferimento da inicial. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após 

análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO 

integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a decisão acima 

redigida para que produza seus regulares efeitos legais. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010314-97.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA JOSE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010314-97.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ANDREIA JOSE 

CAMPOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. O documento juntado 

pela parte apresenta sinais nítidos de adulteração, não sendo apto, 

portanto, a comprovar o domicílio. Cumpre mencionar que a conduta de 

apresentar comprovante de residência adulterado ou não condizente com 

a realidade não apenas configura ato de litigância de má-fé como pode dar 

ensejo a responsabilização criminal. Sendo assim, intime-se a autora para 

que junte aos autos, no prazo de 05 dias, documento hábil, sob pena de 

indeferimento da inicial. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 
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Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a decisão acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010329-66.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZENI CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010329-66.2016.8.11.0106 REQUERENTE: NEUZENI CASTRO 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente que 

vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 

lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a negativação. Em 

contestação, em síntese, alegou a requerida haver relação jurídica com a 

parte requerente, bem como débitos oriundos destas relações que foram 

inadimplidos resultando nas inscrições do mesmo nos cadastros de mau 

pagadores. Na data de 11 de Outubro de 2016 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera, 

conforme ID. Num. 7958857. No documento de ID. Num. 9476478, foi 

proferido despacho para à secretaria apensar os processos 

8010329-66.2016.8.11.0106 e 8010328-81.2016.8.11.0106 para que 

tramitem conjuntamente e para a parte requerente apresentar no prazo de 

10 (dez) dias, documento pessoal legível e comprovante de endereço 

atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário 

do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial. Compulsando, 

os autos verifica se que o requerente não cumpriu com a determinação 

judicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação, 

sobressai a irregularidade no processo, autorizando a extinção do mesmo. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-81.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZENI CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010328-81.2016.8.11.0106 REQUERENTE: NEUZENI CASTRO 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente 

que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 

lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a negativação. Em 

contestação, em síntese, alegou a requerida haver relação jurídica com a 

parte requerente, bem como débitos oriundos destas relações que foram 

inadimplidos resultando nas inscrições do mesmo nos cadastros de mau 

pagadores. Na data de 11 de Outubro de 2016 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera, 

conforme ID. Num. 7829878. No documento de ID. Num. 9476383, foi 

proferido despacho para à secretaria apensar os processos 

8010329-66.2016.8.11.0106 e 8010328-81.2016.8.11.0106 para que 

tramitem conjuntamente e para a parte requerente apresentar no prazo de 

10 (dez) dias, documento pessoal legível e comprovante de endereço 

atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário 

do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial. Compulsando, 

os autos verifica se que o requerente não cumpriu com a determinação 

judicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação, 

sobressai a irregularidade no processo, autorizando a extinção do mesmo. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Por pertinência, OPINO por REVOGAR a tutela concedida 

ao ID. 7829850. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-43.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010337-43.2016.8.11.0106 REQUERENTE: GLEISON COELHO 

DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Em contestação, em síntese, alegou a requerida haver 

relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando nas inscrições do 

mesmo nos cadastros de mau pagadores. Na data de 13 de Outubro de 

2016 foi realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as 

partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. Num. 7830001. No 

documento de ID. Num. 9476877, foi proferido despacho para à secretaria 

a p e n s a r  o s  p r o c e s s o s  8 0 1 0 3 3 7 - 4 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  e 

8010338-28.2016.8.11.0106 para que tramitem conjuntamente e para a 

parte requerente apresentar no prazo de 10 (dez) dias, documento 

pessoal legível e comprovante de endereço atualizado em seu nome e, 

não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com firma 

reconhecida em cartório extrajudicial. Compulsando, os autos verifica se 

que o requerente não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo 

em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade 

no processo, autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE 

DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com 

a consequente extinção do feito, quando a parte, regularmente intimada, 

deixa transcorrer "in albis" o prazo para realizar a diligência determinada 

pelo Juízo, não tendo se insurgido em momento oportuno. Apelo 

desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 

03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo 

indeferimento da petição inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro. Por pertinência, 

OPINO por REVOGAR a tutela concedida ao ID. Num. 7829974. Sem custas 

e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-28.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010338-28.2016.8.11.0106 REQUERENTE: GLEISON COELHO 

DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Em contestação, em síntese, alegou a requerida haver 

relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando nas inscrições do 

mesmo nos cadastros de mau pagadores. Na data de 13 de Outubro de 

2016 foi realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as 

partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 7830003. No 

documento de ID. Num. 9476948, foi proferido despacho para à secretaria 

a p e n s a r  o s  p r o c e s s o s  8 0 1 0 3 3 7 - 4 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  e 

8010338-28.2016.8.11.0106 para que tramitem conjuntamente e para a 

parte requerente apresentar no prazo de 10 (dez) dias, documento 

pessoal legível e comprovante de endereço atualizado em seu nome e, 

não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com firma 

reconhecida em cartório extrajudicial. Compulsando, os autos verifica se 

que o requerente não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo 

em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade 

no processo, autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE 

DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com 

a consequente extinção do feito, quando a parte, regularmente intimada, 

deixa transcorrer "in albis" o prazo para realizar a diligência determinada 

pelo Juízo, não tendo se insurgido em momento oportuno. Apelo 

desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 

03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo 

indeferimento da petição inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro. Por pertinência, 

OPINO por REVOGAR a tutela concedida ao ID. Num. 7829977. Sem custas 

e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010342-65.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

INES PEIXOTO LITRAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010342-65.2016.8.11.0106 REQUERENTE: INES PEIXOTO 

LITRAN REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 
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negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Em contestação, em síntese, alegou a requerida haver 

relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando nas inscrições do 

mesmo nos cadastros de mau pagadores. Na data de 13 de Outubro de 

2016 foi realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as 

partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 7830089. No 

documento de ID. Num. Num. 9477124, foi proferido despacho para à 

secretaria apensar os processos 8010342-65.2016.8.11.0106 e 

8010343-50.2016.8.11.0106 para que tramitem conjuntamente e para a 

parte requerente apresentar no prazo de 10 (dez) dias, documento 

pessoal legível e comprovante de endereço atualizado em seu nome e, 

não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com firma 

reconhecida em cartório extrajudicial. Compulsando, os autos verifica se 

que o requerente não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo 

em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade 

no processo, autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE 

DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com 

a consequente extinção do feito, quando a parte, regularmente intimada, 

deixa transcorrer "in albis" o prazo para realizar a diligência determinada 

pelo Juízo, não tendo se insurgido em momento oportuno. Apelo 

desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 

03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo 

indeferimento da petição inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro. Por pertinência, 

OPINO por REVOGAR a tutela concedida ao ID. Num. 7830076. Sem custas 

e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-50.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

INES PEIXOTO LITRAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010343-50.2016.8.11.0106 REQUERENTE: INES PEIXOTO 

LITRAN REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Em contestação, em síntese, alegou a requerida haver 

relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando nas inscrições do 

mesmo nos cadastros de mau pagadores. Na data de 13 de Outubro de 

2016 foi realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as 

partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 7830096. No 

documento de ID. Num. 9477205, foi proferido despacho para à secretaria 

a p e n s a r  o s  p r o c e s s o s  8 0 1 0 3 4 2 - 6 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  e 

8010343-50.2016.8.11.0106 para que tramitem conjuntamente e para a 

parte requerente apresentar no prazo de 10 (dez) dias, documento 

pessoal legível e comprovante de endereço atualizado em seu nome e, 

não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com firma 

reconhecida em cartório extrajudicial. Compulsando, os autos verifica se 

que o requerente não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo 

em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade 

no processo, autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE 

DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com 

a consequente extinção do feito, quando a parte, regularmente intimada, 

deixa transcorrer "in albis" o prazo para realizar a diligência determinada 

pelo Juízo, não tendo se insurgido em momento oportuno. Apelo 

desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 

03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo 

indeferimento da petição inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro. Por pertinência, 

OPINO por REVOGAR a tutela concedida ao ID. Num. 7830083 . Sem 

custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. 

Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão 

ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a 

sentença acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010340-95.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

IDELMA DARCA DOS REIS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010340-95.2016.8.11.0106 REQUERENTE: IDELMA DARCA 

DOS REIS LEITE REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Em contestação, em síntese, alegou a requerida haver 

relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando nas inscrições do 

mesmo nos cadastros de mau pagadores. Na data de 13 de Outubro de 

2016 foi realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as 

partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 7830067. No 

documento de ID. Num. 9477276, foi proferido despacho para à secretaria 

a p e n s a r  o s  p r o c e s s o s  8 0 1 0 3 4 1 - 8 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  e 

8010340-95.2016.8.11.0106 para que tramitem conjuntamente e para a 

parte requerente apresentar no prazo de 10 (dez) dias, documento 

pessoal legível e comprovante de endereço atualizado em seu nome e, 
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não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com firma 

reconhecida em cartório extrajudicial. Compulsando, os autos verifica se 

que o requerente não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo 

em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade 

no processo, autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE 

DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com 

a consequente extinção do feito, quando a parte, regularmente intimada, 

deixa transcorrer "in albis" o prazo para realizar a diligência determinada 

pelo Juízo, não tendo se insurgido em momento oportuno. Apelo 

desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 

03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo 

indeferimento da petição inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro. Por pertinência, 

OPINO por REVOGAR a tutela concedida ao ID. Num. 7830048 . Sem 

custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. 

Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão 

ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a 

sentença acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000010-27.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000010-27.2017.8.11.0106 REQUERENTE: DIONES SANTOS 

DA CRUZ REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pelas requeridas, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a parte requerida. A 

negativação lhe impossibilitou de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC Brasil constando as 

negativações. Em contestação, em síntese, alegou a requerida haver 

relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando nas inscrições dos 

mesmos nos cadastros de mau pagadores. Na data de 21 de Agosto de 

2017 foi realizada audiência de conciliação, estando presentes somente a 

parte requerida, e ausente o requerente, conforme ID Num. 9515878. Tal 

ato de contumácia implica na extinção do processo sem resolução do 

mérito, em atenção aos princípios da celeridade e efetividade, tendo como 

paradigma o intuito conciliador dos juizados. Nesse sentido: Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 

51, I. da Lei 9.099, de 26-09-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído” (RJE, 2:108). A questão foi pacificada com a edição do 

enunciado nº 20 no Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), 

determinando como obrigatório o comparecimento pessoal da parte às 

audiências, nestes termos: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Diante do exposto, OPINO PELO JULGAMENTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO do processo, com fundamento no artigo 51, 

inciso I da Lei 9.099/95, ante ausência do requerente à audiência de 

conciliação; Por pertinência, OPINO por REVOGAR a tutela concedida ao 

ID. Num. 8736366. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010308-90.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VANY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010308-90.2016.8.11.0106 REQUERENTE: VANY PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. O documento juntado pela 

parte apresenta sinais nítidos de adulteração, não sendo apto, portanto, a 

comprovar o domicílio. Cumpre mencionar que a conduta de apresentar 

comprovante de residência adulterado ou não condizente com a realidade 

não apenas configura ato de litigância de má-fé como pode dar ensejo a 

responsabilização criminal. Sendo assim, intime-se a autora para que junte 

aos autos, no prazo de 05 dias, documento hábil, sob pena de 

indeferimento da inicial. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a decisão acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010317-52.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON FERREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010317-52.2016.8.11.0106 REQUERENTE: EDENILSON 

FERREIRA DE BRITO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Em contestação, em síntese, alegou a requerida haver 
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relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando nas inscrições do 

mesmo nos cadastros de mau pagadores. Na data de 11 de Outubro de 

2016 foi realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as 

partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 7829682. No 

documento de ID. Num. 9476038, foi proferido despacho para à secretaria 

a p e n s a r  o s  p r o c e s s o s  8 0 1 0 3 1 8 - 3 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  e 

8010317-52.2016.8.11.0106 para que tramitem conjuntamente e para a 

parte requerente apresentar no prazo de 10 (dez) dias, documento 

pessoal legível e comprovante de endereço atualizado em seu nome e, 

não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com firma 

reconhecida em cartório extrajudicial. Compulsando, os autos verifica se 

que o requerente não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo 

em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade 

no processo, autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE 

DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com 

a consequente extinção do feito, quando a parte, regularmente intimada, 

deixa transcorrer "in albis" o prazo para realizar a diligência determinada 

pelo Juízo, não tendo se insurgido em momento oportuno. Apelo 

desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 

03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo 

indeferimento da petição inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro. Por pertinência, 

OPINO por REVOGAR a tutela concedida ao ID. Num. 7829636. Sem custas 

e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-82.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA BESSA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010164-82.2017.8.11.0106 REQUERENTE: GESSICA BESSA 

CARDOSO REQUERIDO: ESTRELA DISTRIBUIDORA DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos, verificou-se a ausência 

injustificada do autor à audiência de conciliação, conforme termo de 

audiência no id 10129396. Tal ato de contumácia implica na extinção do 

processo sem resolução do mérito, em atenção aos princípios da 

celeridade e efetividade, tendo como paradigma o intuito conciliador dos 

juizados. Nesse sentido: Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, I. da Lei 9.099, de 

26-09-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído” (RJE, 

2:108). A questão foi pacificada com a edição do enunciado nº 20 no 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), determinando como 

obrigatório o comparecimento pessoal da parte às audiências, nestes 

termos: O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Diante do exposto, 

com fundamento no artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 OPINO PELA 

EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito, ante a ausência do 

autor a audiência de conciliação; OPINO PELA CONDENAÇÃO do autor em 

custas e despesas processuais, conforme entendimento explicitado no 

Enunciado nº 28 do FONAJE, tal condenação impede que se veicule 

novamente a demanda sem o recolhimento das custas nas quais foi 

condenado em virtude da contumácia, devendo, a secretaria, manter 

controle quanto a esta cobrança; Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. P.R.I. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo 

Vistos. Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na 

decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO 

a sentença acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-27.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA ALVES DE JESUS 00006529119 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010006-27.2017.8.11.0106 REQUERENTE: LUCIANA ALVES 

FERNANDES REQUERIDO: SILVANIA ALVES DE JESUS 00006529119 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos, verificou-se a ausência injustificada do 

autor à audiência de conciliação, conforme termo de audiência no id 

9215674. Tal ato de contumácia implica na extinção do processo sem 

resolução do mérito, em atenção aos princípios da celeridade e 

efetividade, tendo como paradigma o intuito conciliador dos juizados. 

Nesse sentido: Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 51, I. da Lei 9.099, de 26-09-1995, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído” (RJE, 2:108). A questão foi pacificada com a 

edição do enunciado nº 20 no Fórum Nacional dos Juizados Especiais 

(FONAJE), determinando como obrigatório o comparecimento pessoal da 

parte às audiências, nestes termos: O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. Diante do exposto, com fundamento no artigo 51, inciso I da 

Lei 9.099/95 OPINO PELA EXTINÇÃO do processo, sem resolução do 

mérito, ante a ausência do autor a audiência de conciliação; OPINO PELA 

CONDENAÇÃO do autor em custas e despesas processuais, conforme 

entendimento explicitado no Enunciado nº 28 do FONAJE, tal condenação 

impede que se veicule novamente a demanda sem o recolhimento das 

custas nas quais foi condenado em virtude da contumácia, devendo, a 

secretaria, manter controle quanto a esta cobrança; Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. P.R.I. Sérgio Tsutomu 

Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000046-69.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)
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IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 06/08/2018 Hora: 08:30 (horário de Mato Grosso), a ser 

realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000 

Novo São Joaquim, 2 de junho de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010582-54.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WARLEY ROSA AVELAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010582-54.2016.8.11.0106 REQUERENTE: WARLEY ROSA 

AVELAR REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos em correição. 

Tendo em vista a manifestação do advogado da parte autora em audiência 

de conciliação, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, para autora justificar 

sua ausência na audiência, INTIME-SE. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-87.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA RAFAELA GARCIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010110-87.2015.8.11.0106 REQUERENTE: CAMILLA RAFAELA 

GARCIAS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Consta do Id. 7825529 o 

depósito do valor remanescente realizado em favor da exequente. A 

exequente pediu a expedição de alvará referente ao valor depositado (Id. 

9743034). Logo, verifica-se que a executada cumpriu integralmente com a 

sua obrigação, razão pela qual o processo deve ser extinto, nos termos 

do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: II - a obrigação for satisfeita; Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Os alvarás já foram devidamente expedidos. Sendo assim 

ARQUIVEM-SE os autos, independentemente de nova determinação, com 

as baixas e anotações de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010077-63.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KEUBYO ROQUE CRUVINEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Vistos, etc. 1- 

Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, 

por meio de seu advogado ou, não havendo, pessoalmente, para 

pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

pagamento de multa e honorários advocatícios, cada um no montante de 

10% sobre o total, e prosseguimento, com penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Faça consignar que, decorrido o prazo para 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, seus embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. Expeça-se o necessário. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010341-80.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

IDELMA DARCA DOS REIS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010341-80.2016.8.11.0106 REQUERENTE: IDELMA DARCA 

DOS REIS LEITE REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Em contestação, em síntese, alegou a requerida haver 

relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando nas inscrições do 

mesmo nos cadastros de mau pagadores. Na data de 13 de Outubro de 

2016 foi realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as 

partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 7830068. No 

documento de ID. Num. 9476038, foi proferido despacho para à secretaria 

a p e n s a r  o s  p r o c e s s o s  8 0 1 0 3 4 0 - 9 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  e 

8010341-80.2016.8.11.0106 para que tramitem conjuntamente e para a 

parte requerente apresentar no prazo de 10 (dez) dias, documento 

pessoal legível e comprovante de endereço atualizado em seu nome e, 

não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com firma 

reconhecida em cartório extrajudicial. Compulsando, os autos verifica se 

que o requerente não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo 

em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade 

no processo, autorizando a extinção do mesmo. Corroborando: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE 

DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com 

a consequente extinção do feito, quando a parte, regularmente intimada, 

deixa transcorrer "in albis" o prazo para realizar a diligência determinada 

pelo Juízo, não tendo se insurgido em momento oportuno. Apelo 

desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 

03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo 

indeferimento da petição inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro. Por pertinência, 

OPINO por REVOGAR a tutela concedida ao ID. Num. 7830039. Sem custas 
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e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010585-09.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VAILTO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010585-09.2016.8.11.0106 REQUERENTE: VAILTO PEREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A, ESTRELA 

DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pelas requeridas, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com as requeridas. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Em contestação o Banco Bradescard, em síntese, alegou 

haver relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando nas inscrições do 

mesmo nos cadastros de mau pagadores. A parte requerente apresentou 

pedido de redesignação da audiência de conciliação, no ID Num. 7834191. 

Na data de 08 de Maio de 2017 foi realizada audiência de conciliação, 

estando presente somente o patrono da parte Autora e as partes 

requeridas, a qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 7834222. No 

documento de ID. Num. 9589567, foi proferido despacho para o 

Reclamante no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar documento pessoal 

legível e comprovante de endereço atualizado em seu nome e, não sendo 

possível, declaração do proprietário do talonário com firma reconhecida 

em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Compulsando, os autos verifica se que o requerente não cumpriu com a 

determinação judicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da 

determinação, sobressai a irregularidade no processo, autorizando a 

extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010561-78.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010561-78.2016.8.11.0106 REQUERENTE: TATIANE RIBEIRO 

DA COSTA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, em face de LOSANGO PROMOÇÕES 

DE VENDAS LTDA . A parte Requerente apresentou pedido de desistência 

da presente Ação no evento Num. 7833763. O pedido formulado pela parte 

requerente pode ser acolhido sem a anuência da parte requerida, de 

acordo com o Enunciado 90: “a desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Ante o exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO DA 

DESISTÊNCIA da ação, e via de conseqüência, pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII 

do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte requerente 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (art. 54 

e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010400-68.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEY HILARIO DOS SANTOS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010400-68.2016.8.11.0106 REQUERENTE: CHIRLEY HILARIO 

DOS SANTOS MOTA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pelas requeridas, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com as requeridas. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Em contestação a requerida, em síntese, alegou haver 

relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 
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destas relações que foram inadimplidos resultando nas inscrições do 

mesmo nos cadastros de mau pagadores. Na data de 11 de novembro de 

2016 foi realizada audiência de conciliação, estando presente todas as 

partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 7831288. No 

documento de ID. Num. 9548498, foi proferido despacho para o 

Reclamante no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar documento pessoal 

legível e comprovante de endereço atualizado em seu nome e, não sendo 

possível, declaração do proprietário do talonário com firma reconhecida 

em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Compulsando, os autos verifica se que o requerente não cumpriu com a 

determinação judicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da 

determinação, sobressai a irregularidade no processo, autorizando a 

extinção do mesmo. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-96.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MONTEIRO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010079-96.2017.8.11.0106 REQUERENTE: CARLOS MONTEIRO 

MAGALHAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pelas requeridas, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com as requeridas. A 

negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Em contestação a requerida, em síntese, alegou haver 

relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo 

nos cadastros de mau pagadores. Na data de 12 de Junho de 2017 foi 

realizada audiência de conciliação, estando presente todas as partes, a 

qual resultou infrutífera, conforme ID.Num. 9152401. No documento de ID. 

Num. 9683506, foi proferido despacho parao Reclamante no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar documento pessoal legível e comprovante de 

endereço atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos 

verifica se que o requerente não cumpriu com a determinação judicial. 

Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a extinção do mesmo. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-94.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010008-94.2017.8.11.0106 REQUERENTE: SANDRA MARIA 

PEREIRA REQUERIDO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Vistos, etc. 

Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de 

apresentar o relatório referente a presente demanda. Atendendo aos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Fundamento. Decido. Rejeito, a preliminar de inépcia da inicial, 

uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejá-la, conforme 

previsão do parágrafo único do art. 330 do NCPC, in verbis: “§ 1º 

Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa 

de pedir; II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais 

em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis 

entre si.” Com relação à arguição da reclamada de prejudicial de mérito 

(decadência), não há como ser acolhida, isto porque, no presente caso, 

tratando-se de responsabilidade civil por fato do serviço, incide a 

disciplina da prescrição quinquenal (art. 27 do CDC), e não a da 

decadência (art. 26). Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedor, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante adquiriu um veículo novo da reclamada, sendo que aquele 

apresentou problemas no motor e passou a ter barulhos e ruídos no 

funcionamento do motor e câmbio e quando na estrada atingia a 

velocidade de 120 km/h, ocorria corte de funcionamento do motor. A parte 

reclamante alega ainda que o veículo deu pane total em 28/03/2013, e foi 

levada de guincho pela requerida para providencias dos reparos, na 
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expectativa que tudo ocorria em no Máximo 10 dias demorou mais de 90 

dias para ser devolvida para a requerente. Em defesa alega a reclamada 

que, após a vistoria e correta analise do veículo, imediatamente as peças 

foram solicitadas para a fabricante, que efetivamente ocorreu a reparação 

e que a Autora teve a posse do veículo desde 24/06/2013. Que não se 

trata de caso em que houve a negativa de fornecimento das peças, e sim 

de apenas um atraso em decorrência do trâmite legal para fornecimento da 

peça necessária ao reparo do veículo de propriedade da Autora. Na data 

de 17 de Julho de 2017 foi realizada audiência de conciliação, estando 

presente todas as partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID.Num. 

9217559. Pois bem. A responsabilidade da reclamada como fornecedora 

de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Diante das provas produzidas nos 

autos, verossímil se mostra a versão apresentada pelo reclamante de que 

o veiculo adquirido da reclamada apresentou defeitos após pouco tempo 

de adquirido. Nesse sentido o disposto no art. 18, § 1º, inciso II, do Código 

de Defesa do Consumidor, verbis: “Art. 18 - Os fornecedores de produtos 

de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos 

vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1º - 

Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: II - a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos;” Logo, tenho que efetivamente houve falha na 

prestação do serviço, na medida em que a reclamada deixou de fornecer 

serviço/produto adequado ao consumidor. O dano moral experimentado 

pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da 

reclamada. No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia das reclamadas. 

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de 

um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pelas reclamadas, sendo desnecessária, nestes 

casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE NETBOOK. PRODUTO COM 

DEFEITO. DANO MORAL. Caso em que a consumidora e seu esposo foram 

submetidos a verdadeiro périplo para tentar que o defeito no netbook 

adquirido pela primeira fosse reparado ou então o produto substituído, 

inclusive deslocando-se até esta Capital, sem sucesso. Ademais, a 

despeito de terem recusado a troca do produto, alegando que não tinha 

defeito, as rés não se insurgiram contra a sentença que reconheceu o 

vício e determinou a restituição do preço pago. Dano moral caracterizado 

no caso concreto, até no aspecto punitivo. Valor postulado pelos autores, 

todavia, excessivo. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (TJRS - Recurso 

Cível Nº 71003245669, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 14/06/2012). (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada, ao pagamento da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. Com relação aos danos materiais, 

tendo em vista que, a parte Autora apresentou aos autos apenas o 

contrato de locação, mas não apresentou os comprovantes de pagamento 

referente a locação, para o Locador Juracy Pinto Ribeiro, nesse caso, 

entendo pela improcedência do pedido. Diante disso, nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA, dos pedidos formulados pela Autora para: a) CONDENAR 

a parte reclamada, a pagar a reclamante o valor R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir 

da citação. b) Indeferir o pedido de danos materiais. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010083-36.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXEQUENTE)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE GOMES ALEXANDRE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010083-36.2017.8.11.0106 REQUERENTE: SIMONE GOMES 

ALEXANDRE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A, EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para 

cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, por meio de seu 

advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor 

apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, seus embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 
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Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-12.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010007-12.2017.8.11.0106 REQUERENTE: CARLOS EDUARDO 

MARCAL REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Pleiteia a parte Reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que o Autor está sendo cobrado por débito no valor de R$ 604,00 

supostamente gerado pelo contrato n° 160287450, afirma que o 

RECLAMANTE NÃO POSSUI QUALQUER DÉBITO COM A RECLAMADA, 

que pudesse ocasionar a inclusão de seu nome nos cadastros restrições 

ao crédito, tratando-se, desta forma, de DÍVIDA TOTALMENTE INDEVIDA. 

A Empresa Reclamada, por sua vez, alega o aluno realizou processo 

seletivo vestibular para ingresso no curso de Engenharia Civil em 2016/1, 

que a cobrança é referente ao faturamento, que a matricula encontra-se 

no status “ativa” nos períodos dos semestres de 2016/1 e 2016/2, que os 

boletos faturados de acordo com o plano de pagamento e o serviço 

disponibilizado, deste modo entende-se que os boletos “em aberto” são 

devidos, que inexiste danos morais e por fim, requer a improcedência da 

Ação. Na data de 17 de julho de 2017 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presente todas as partes, a qual resultou infrutífera, 

conforme ID. Num. 9215817. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Analisado o processo e documentos a 

ele acostados tenho que a requerida não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou 

a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, 

não tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome do reclamante decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal. Nesse sentido, 

nossos Tribunais vêm decidindo, in verbis: “INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de negativação 

Ausência de relação contratual com a parte contrária que possa permitir a 

esta a afirmação de credora Inexistência de prova de relação de crédito e 

de débito, o que reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos 

morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do 

nome da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Por outro lado, melhor sorte não socorre a reclamante no 

que tange à ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista 

que o extrato de negativação juntado pelo Autor no ID Num. 7836212, 

demonstra a existência de outras negativações em nome deste em data 

anterior à negativação em apreço e em atenta pesquisa realizada junto ao 

s i s tema  PJE  fo i  obse rvado  que  no  p r o c e s s o  n . 

8010603-30.2016.8.11.0106, a sentença foi de improcedência, sendo 

assim, não foi declarada a inexistência/ilegalidade de seus registros, 

sendo por assim, tenho devidos e válidos até a presente data. Assim, 

embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao 

negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência 

de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente 

da conduta ilícita da parte reclamada. Destarte, não há que se falar em 

dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 

385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

ROL DE INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO 

MORAL. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves 

da Silva, Julgado em 31/10/2013)” Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte Autora nos seguintes 

termos: a) DECLARAR a inexistência dos débitos negativados objeto da 

presente demanda, de R$ 604,00 supostamente gerado pelo contrato n° 

160287450. b) DETERMINAR à Reclamada que proceda em dez dias, com 

a exclusão do nome do reclamante do cadastro negativo de devedores 

originário dos débitos objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 200 

,00 (duzentos reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). c) julgar 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). 

P.R.I.C. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. 

Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão 

ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a 

sentença acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-95.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ILIDIA BELISARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT21630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010092-95.2017.8.11.0106 REQUERENTE: ADRIANA ILIDIA 

BELISARIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. CERTIFIQUE, a 

Secretaria, se houve o integral cumprimento das determinações proferidas 

em sentença (Id. 9676179), promovendo as anotações eventualmente 

necessárias. Não havendo requerimentos pendentes de análise, 

ARQUIVE-SE o presente feito com baixas e anotações de estilo, 

mantendo-se o controle para cobrança das custas, caso o autor se 

socorra novamente ao judiciário veiculando a mesma demanda. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010197-09.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010197-09.2016.8.11.0106 REQUERENTE: EDUARDO 

CARDOSO DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A Consta do Id. 

8793472 e 8793475 os depósitos realizados em favor da exequente. A 
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exequente pediu a expedição de alvará referente aos valores já 

depositados, bem como a extinção da execução (Id. 9563243). Logo, 

verifica-se que a executada cumpriu integralmente com a sua obrigação, 

razão pela qual o processo deve ser extinto, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: II - a obrigação for satisfeita; Diante do exposto, JULGO EXTINTO 

o processo com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Após, ARQUIVEM-SE os autos, independentemente de nova 

determinação, com as baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-87.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAYLEVEN TECNOLOGIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARCANTONIO OAB - SP180586 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010002-87.2017.8.11.0106 REQUERENTE: KAMILA SOUZA 

SILVA REQUERIDO: PAYLEVEN TECNOLOGIA S.A. Trata-se de Embargos 

de Declaração com Efeito Modificativo, opostos pelo KAMILA SOUZA 

SILVA, em face de sentença proferida nos autos Id. 9258048. Os 

embargos foram opostos tempestivamente, conforme certidão 

(Id.11253755). Argumenta a embargante que houve contradição na 

sentença, quanto à mencionada condenação ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, afirma, portanto que a embargante deve ser 

isentada do pagamento das mencionadas custas, bem como deferido os 

pedidos contidos na peça vestibular com base no art. 48 da Lei 9.099/95 

c/c artigo 494 e 1.022, ambos do NCPC. Vieram-me conclusos os autos. 

Eis o breve relato. Decido. Inicialmente, conheço dos embargos porquanto 

tempestivo e por presentes os demais pressupostos processuais. No 

entanto, no mérito, não merecem ser acolhidos. É que, nos moldes do art. 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração 

consubstanciam instrumento processual destinado a expungir do 

julgamento obscuridade ou contradições, ou, ainda, suprir omissões, não 

se prestando como meio de reanálise do ato decisório. Tal instrumento 

tem, portanto, cunho integrativo, possuindo seus limites restritos ao exame 

da existência de omissão, contradição e obscuridade, podendo, somente 

em casos extremos, ser conferido efeito infringente ou modificativo, desde 

que resultante da análise de tais requisitos. Assim prevê o Código de 

Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. No caso, a 

embargante opôs os embargos a fim de modificar a sentença, visando a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como reconhecer o 

direito à indenização por danos morais e materiais. É nítido, assim, o 

caráter modificativo dos presentes embargos, uma vez que pretende o 

reexame de matéria apreciada. Assim, não havendo omissão, contradição 

ou obscuridade a ser sanada, a improcedência dos embargos é medida 

que se impõe. I. Diante do exposto, nos termos da fundamentação, 

conheço os embargos de declaração e no mérito os REJEITO, posto que 

ausentes os requisitos do art. 1.022 do NCPC, mantendo-se a sentença 

contida no Id. 9258048 inalterada. II. INTIMEM-SE. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-34.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010109-34.2017.8.11.0106 REQUERENTE: MARIA JOSE 

PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA. Vistos, etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, 

deixo de apresentar o relatório referente a presente demanda. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Rejeito a preliminar argüida pela requerida de Litisconsórcio 

passivo necessário, para a inclusão do Banco Bradesco Financiamentos, 

no pólo passivo da presente demanda, tendo em vista que, os pagamentos 

foram realizados somente para a Empresa CITAVEL DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA. Trata se de AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, 

ao argumento de que a reclamanteno dia 24/02/2017 juntamente com seu 

esposo se dirigiu até a loja da empresa reclamada com objetivo de adquirir 

um veículo. Que foram apresentadas as condições de pagamento para o 

veículo FORD RANGER zero km flex ano 2017, quais sejam, a reclamante 

daria o seu veículo (ECO SPORT 2012/2013) no valor de R$ 40.000,00 de 

entrada, mais a quantia R$ 10.000,00 à vista e o saldo de R$ 53.990,00 

seria financiado, que ao se dirigir ao cartório para autenticar a assinatura 

no contrato de repasse do veículo ECO SPORT, a reclamante observou 

que a empresa reclamada havia modificado os termos contratados, 

reduzindo o valor de R$ 40.000,00 no veículo para R$ 35.000,00 e 

aumentado o valor financiado de R$ 53.990,00 para R$ 58.560,00. Em 

razão disso, a reclamante desistiu do negócio jurídico entabulado, 

retornando no dia seguinte à empresa reclamada, por fim requer a 

restituiçãodos valores, bem como a indenização pelos danos morais 

causados no valor de R$ 10.000,00. No ID Num. 9013634, a parte 

reclamante fez requerimento de desistência da presente Ação. Sendo 

assim, no documento Num. 9023206, o pedido foi homologado pelo Juízo. 

Porém no ID Num. 9029117, a parte Autora pediu a desconsideração do 

pedido de desistência. Em defesa, a requerida alega que na oportunidade 

foi escolhido um FORD RANGER, ano 2016/2017, pela requerente. Fora 

então assinada a proposta de compra de veículo de n. 023781, com a 

efetiva e expressa autorização da reclamante para que tal veículo fosse 

faturado em seu nome e que referido documento tem previsão de multa de 

5% (cinco por cento), referente à desistência injustificada da aquisição 

por parte do cliente, que inexiste danos morais e por fim requer a 

improcedência da presente Ação. Na data de 18 de julho de 2017 foi 

realizada audiência de conciliação, estando presente todas as partes, a 

qual resultou infrutífera, conforme ID.Num. Num. 9526775. Em analise as 

provas acostadas pela parte requerente, tenho que restou incontroverso 

que a Autora se dirigiu até a requerida para adquirir um novo veículo 

(24/02/2017), que após a escolha iniciou os procedimentos para 

faturamento do bem, sendo que todos os documentos foram devidamente 

assinados pela requerente, demonstrando assim, que a mesma teve 

ciência a todo tempo dos valores descritos na negociação. Os argumentos 

da requerente de que no outro dia após a compra, do veículo desistiu do 

negocio, não possuem cabimento, posto que em analise aos documentos 

apresentados junto a inicial (emails), comprovam que a Autora só 

demonstrou insatisfação pelo preço do negocio entabulado no inicio do 

mês de março, mas precisamente no dia 06. Ademais, o documento em 

anexo a inicial, Num. 7837055, devidamente assinado pela Autora, traz 

expressamente de que em caso de desistência ou cancelamento do 

contrato por interesse do cliente, será cobrada multa de 5%(cinco por 

cento) sobre o valor total do contrato. Deste modo, considerando que o 

valor total do contrato é de R$ 98.990,00, como a parte requerente desistiu 

da compra do veículo, será cobrada multa, conforme previsão contratual, 

totalizando o valor de R$ 4.949,50. Com isso, conforme restou 

comprovado de que a requerente pagou a requerida o valor de R$ 

10.000,00, sendo R$ 500,00 referente ao sinal e R$ 9.500,00 (depósito em 

conta corrente). O valor referente a multa deverá ser descontado do total 

pago, qual seja R$ 10.000,00 e o restante deverá ser restituído a Autora. 

No que tange a indenização por danos morais, no presente caso, a parte 

reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados 

na inicial. Ressalta-se que abstraindo o ânimo interior da parte requerente, 

não restou comprovada que a requerida tenha agido de modo desmedido 

ou extrapolado os limites impostos pelas normas gerais de conduta na 
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prestação dos seus serviços junto a requerente. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Necessário referir que o campo de 

atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos 

direitos de personalidade, pena de desconfiguração e descrédito do 

instituto. Ocorre que, in casu, não há prova nos autos do constrangimento 

ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de 

danos morais, não havendo razão, portanto, para o deferimento da 

pretensão indenizatória. Portanto, não há nada nos autos que conduza à 

conclusão de que a parte requerente foi exposta a situação humilhante ou 

vexatória. Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos 

contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Autora: a) 

CONDENAR a requerida, a restituir à reclamante o valor R$ 5.050,50 (cinco 

mil e cinquenta reais e cinquenta centavos) a título de restituição do valor 

pago, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescido 

de juros de 1% ao mês, a partir da citação. b) julgar IMPROCEDENTE o 

pedido de indenização por danos morais. Sem custas e sem honorários, 

por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. P.R.I. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000061-04.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JILVAIR CASTRO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo, a ser realizada na sede 

do Fórum localizada no endereço ao final indicado. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 06/08/2018 Hora: 08:45 (horário de Mato Grosso), a ser 

realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000. 

Novo São Joaquim, 4 de junho de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-83.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES OLINTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010108-83.2016.8.11.0106. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES OLINTA 

DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Trata-se de Ação De 

Inexistência De Débitos C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido De 

Liminar, proposta por Maria de Lourdes Olinto da Silva, em face do Tim 

Celular S/A, em que fora efetuado o pagamento da obrigação por parte da 

executada, conforme comprovado nos autos (Id. 9519183). O exequente 

manifestou concordância com o valor depositado e requereu o 

levantamento do alvará (Id. 12544588). É a síntese do essencial. DECIDO. 

Pelo que se verifica, a executada cumpriu com a sua obrigação, razão 

pela qual, deve-se extinguir o processo nos termos do artigo 924, II, 

ambos do Código de Processo Civil. “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: II - a obrigação for satisfeita;” Assim sendo, após o pagamento do 

valor devido, a extinção do feito é matéria que se impõe. DISPOSITIVO. 

Pelos argumentos expostos, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, 

declaro satisfeita a obrigação e EXTINGO o presente cumprimento de 

sentença. EXPEÇA-SE o competente alvará na forma requerida (Id. 

12544588), em conta informada pelo advogado. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos independentemente de nova determinação, com 

as baixas de estilo. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010150-35.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FEITOSA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010150-35.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: DANIEL FEITOSA GOMES 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Trata-se de Ação De Inexistência De 

Débitos C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Liminar, 

proposta por DANIEL FEITOSA GOMES, em face do TIM CELULAR S/A, em 

que fora efetuado o pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme comprovado nos autos (Id. 11753757). O exequente manifestou 

concordância com o valor depositado e requereu o levantamento do alvará 

(Id. 11965835). É a síntese do essencial. DECIDO. Pelo que se verifica, a 

executada cumpriu com a sua obrigação, razão pela qual, deve-se 

extinguir o processo nos termos do artigo 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil. “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação 

for satisfeita;” Assim sendo, após o pagamento do valor devido, a 

extinção do feito é matéria que se impõe. DISPOSITIVO. Pelos argumentos 

expostos, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, declaro satisfeita a 

obrigação e EXTINGO o presente cumprimento de sentença. EXPEÇA-SE o 

competente alvará na forma requerida (Id. 11965835), em conta informada 

pelo advogado. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

independentemente de nova determinação, com as baixas de estilo. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição 

Legal

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80162 Nr: 1254-07.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO GRECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO TRAMONTIN, JOAQUIM DOS 

SANTOS SILVA, Luiz Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA DA S 

ARAUJO DA SILVA - OAB:8341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] modalidade prevista em rito processual diferente (art. 828, CPC). De 
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observar que embora a jurisprudência majoritária preveja a possiblidade 

da flexibilização dessa regra, de modo a caber à averbação premonitória 

em ação de conhecimento, tal requerimento deve ser analisado sobre a 

ótica das tutelas provisórias de urgência. Nesse ponto, além do autor não 

demonstrar o aporte fático e subjetivo necessário para subsidiar o 

requerimento de averbação no imóvel do segundo réu, (fumus boni iuris e 

periculum in mora) é de mencionar ainda que o litígio não possui relação 

com o imóvel registrado na matrícula 3188 do Cartório de Registro de 

Imóveis de Paranaíta-MT, não havendo azo, portanto, para o requerimento 

pleiteado, razão pela qual INDEFIRO o pedido de averbação da ação na 

matrícula do imóvel em comento. Às providências.Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75423 Nr: 1804-36.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, ÂMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a juntada do laudo de fls.40/43, dê-se vistas para o 

Ministério Público com a urgência que o caso requer.

Após a juntada da cota ministerial, voltem os autos conclusos.

Às providências.

CUMPRA-SE com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 40270 Nr: 124-26.2011.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Frizon Franzoia, Ademar Francisco 

Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar a parte exequente acerca da juntada de fls 

213v e 214.

É o que me cumpre certificar.

Marcos Rodrigo Simon

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78052 Nr: 3232-53.2017.811.0095

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAR, AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

DETERMINO que a escrivaninha proceda com o cumprimento integral da 

decisão de fl.100 COM URGÊNCIA.

Ademais, DETERMINO o translado para estes autos do último laudo 

(30/05/2018) juntado nos autos de Cód.75423.

Após a juntada da cota ministerial, voltem os autos conclusos.

Às providências.

CUMPRA-SE com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74199 Nr: 1073-40.2017.811.0095

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Paranaíta - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO NEPOMUCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de “Ação de Reintegração de Posse” proposta por Município de 

Paranaíta/MT em face de Adriano Nepomuceno.

Alega o autor que recebeu uma denúncia informando que uma pessoa 

beneficiada do Programa Habitacional para famílias carentes havia vendido 

à residência recebida ao requerido e posteriormente deixado o município 

de Paranaíta/MT. Acrescenta que apurou a veracidade da informação, 

constatando assim que o ocorrido conforme relatado acima é verdadeiro.

Às fls.25/26, restou designada audiência de justificação para o dia 

05/07/2017 às 13h:30min.

Ademais, a audiência foi realizada, conforme termo juntado às fls.47/48, 

restando acordado entre as partes que, o requerido, no prazo de 90 

(noventa) dias, deverá proceder com a desocupação do imóvel, 

entregando as chaves no departamento de Assistência Social da 

Prefeitura de Paranaíta/MT. Caso o requerido não deixe a casa, 

transcorrendo o prazo estabelecido, sofrerá a reintegração de posse.

Passados os 90 (noventa) dias, o requerido não desocupou o imóvel, 

sendo determinado à fl. 67 a reintegração de posse, que ocorreu 

conforme fls.72/74.

Às fls.77/81 o autor se manifestou nos autos pugnando pela extinção do 

feito, tendo em vista que foi cumprida a reintegração de posse.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Considerando que o requerido devolveu o imóvel, ocorrendo 

assim à reintegração de posse conforme pleiteado pelo autor, o processo 

será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. CUMPRA-SE.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. ARQUIVE-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79381 Nr: 782-06.2018.811.0095

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LdNG, AFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono da requerente para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76024 Nr: 2167-23.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

devidamente identificado e representado, requer, por intermédio desta 

ação a Busca e Apreensão de um veículo marca FIAT, modelo PALIO 

ATTRACTIV 1.0, ano de fabricação 2014/2015, chassi 

9BD196271F2239098, placa QBB4768, cor BRANCA e renavam nº 

1215011781, com fulcro no Decreto Lei nº 911, de 1º.10.69, em face de 

ODAIR MARTINS DA SILVA, também qualificado nos autos.

O requerente celebrou um contrato com o requerido, e este adquiriu o 

veículo descrito e caracterizado em contrato de alienação fiduciária.
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Juntou os documentos de fls. 06/53.

Deferida a tutela liminar e determinada a citação do requerido, fl. 68.

A requerente atravessou petição informando que as partes transigiram 

extrajudicialmente, sendo que o requerido pagou o valor de R$ 3.439,23 

(Três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos) para 

as parcelas de 12/06/2017 a 11/09/2017, pugnando pela extinção do feito, 

fl. 83.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Tendo em vista que o requerido não foi citado, viável a extinção do feito 

pela desistência da parte autora, nos termos do artigo 485, §4º, CPC.

Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação nos termos do artigo art. 485, inciso VIII, do 

NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Publique-se.

Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78111 Nr: 4-36.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABEMI SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rafael López Alves - 

OAB:56.563-RS

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar a parte requerente para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69252 Nr: 479-60.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Pinheiro Fratel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:MT nº16241, Celso Sales Júnior - OAB:11111-B/MT, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, Marciano 

Rocha dos Santos - OAB:12692-B

 Vistos em correição.

As partes foram intimadas da Pronúncia, sendo que o réu foi intimado 

pessoalmente.

Portanto, vistas às partes para a fase do art. 422 do CPP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76112 Nr: 2226-11.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no feito em termos de prosseguimento, sob pena de 

extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78070 Nr: 3245-52.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento retro. Proceda-se no Sistema Apolo as alterações 

necessárias.

Após, intime-se a parte autora em termos de prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69397 Nr: 542-85.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA WERNKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:MT nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de ação que visa à concessão do benefício de Aposentadoria 

por idade rural com Tutela Antecipada aforada por Maria Aparecida 

Wernke em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Em 

sede de antecipação dos efeitos da tutela pleiteou a imediata implantação 

do benefício, e, no mérito, a confirmação dos efeitos da tutela.

Com a Exordial, vieram os documentos de fls. 18/51.

Recebida a Inicial à fl. 55, deferiu-se a gratuidade de justiça e denegou-se 

a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pela ausência de prova 

inequívoca dos fatos articulados.

 Devidamente citada, a parte requerida quedou-se inerte e não apresentou 

Contestação.

Vieram-me conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, fixo como pontos controvertidos: a) o exercício de 

atividade rural pela Autora, durante o período de carência, de modo a 

configurar sua qualidade de segurada especial; b) o caráter da atividade 

rural (economia domiciliar, empregado, etc.).

 Consigo que é ônus da parte requerente (inciso I, art. 373, NCPC) a 

comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão, e 

o consequente recebimento, do benefício pretendido.

Dessa forma, à espécie do benefício pretendido, principalmente pelo 

conteúdo probatório até então produzido, é imprescindível que produção 

de prova testemunhal e do depoimento pessoal da parte Requerente, a fim 

de se buscar a verdade processual acerca da atividade desenvolvida pelo 

requerente.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de 

agosto de 2018, às 14h15, devendo a parte Autora e suas testemunhas 

serem intimadas NA PESSOA DE SEU PATRONO para comparecer ao ato, 

independentemente da apresentação de rol prévio.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65160 Nr: 58-07.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO BELTRAN DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAR NORTE LESTE S/A, TELEMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GOMES NETO - 

OAB:16341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:MT13.241-A, MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - 
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OAB:13237/B

 Vistos em correição.

Recebo o presente recurso (fls. 129/135).

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do 

art. 1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, observando-se o 

disposto no item 2.3.20 da CNGC,

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64614 Nr: 1168-75.2014.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSE ANGST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença manejado pela parte requerida, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para apreciação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66587 Nr: 783-93.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano Bartiman da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 Vistos em correição.

Designo o dia 08 de agosto de 2018, às 13h00, para a realização de 

audiência de interrogatório ou suspensão condicional do processo, se 

forem aceitas as condições pelo denunciado.

 Intime-se o denunciado e intime-se o patrono nomeado.

 Notifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74402 Nr: 1187-76.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MS-051/96

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 

911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, defiro, liminarmente, a medida 

pleiteada.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com o autor, na pessoa por ele indicada, devendo constar do auto o 

endereço completo do depositário, procedendo o Sr. Oficial de Justiça no 

mesmo ato a avaliação do bem.Executada a liminar, cite-se o requerido 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados desde o cumprimento da 

liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as prestações 

vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da 

inadimplência (STJ, Recurso Especial nº 1.418.593, submetido ao rito do 

art. 543-C do CPC, - MS 2013/0381036-4), oportunidade em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56).Poderá ainda o devedor 

fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de 

igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado 

da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição.Concedo os 

benefícios do art. 212 do Novo Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66210 Nr: 581-19.2015.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARAILTON BRAGA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido de fls. 115/117 para consulta de ativos financeiros em 

nome da parte requerida junto aos sistemas BacenJud, InfoJud e Renajud, 

isto porque, pela consulta a endereços da parte ré, anexado às fls. 

110/111, foi possível constar vários endereços, não havendo azo para 

pesquisa de ativos financeiros antes da citação do réu.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74016 Nr: 978-10.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdSR, MVDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, ELOIR DELA JUSTINA - OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 Vistos em correição.

INDEFIRO a petição de fls. 58/61, tendo em vista que a execução 

provisória dos alimentos se processa em autos apartados (art. 531, §1º, 

CPC).

Considerando que o réu foi citado por edital e não apresentou defesa nos 

autos, conforme certidão de fl. 61, nomeio como curador especial ao réu a 

i. advogada Izabela Thais Coelho Deotti, OAB/MT 14.067, que deverá ser 

intimada pessoalmente, tendo em vista a suspensão dos atendimentos da 

Defensoria Pública nesta Comarca de Paranaíta-MT.

Caso a d. causídica aceite o encargo, promova a escrivania as alterações 

necessárias junto ao sistema Apolo.

Arbitro honorários advocatícios em favor da advogada nomeada a quantia 

de 1 URH, o que corresponde ao valor de R$ 896,51 (oitocentos e noventa 

e seis reais e cinquenta e um centavos).

 Às providências. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38596 Nr: 417-64.2009.811.0095

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Alves de Souza da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:273.835-N/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista que a parte autora foi devidamente intimada às fls.162/163, 

mas quedou-se inerte, não dando prosseguimento do presente feito há 

mais de 01 (um) ano, determino a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39441 Nr: 152-28.2010.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleunice Maria Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, intimem-se às 

partes para pugnarem o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Não havendo manifestação no prazo acima determinado, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37438 Nr: 330-45.2008.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza de Paula Baião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a exequente para manifestar sobre os valores devolvidos à 

União, nos termos do art. 3º da Lei 13.463/2017, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60440 Nr: 357-86.2012.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAD Indústria e Comércio de Madeiras 

LTDA, Amauri Ferreira Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:MT 4342-B

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o exequente, para que no prazo de 30 (trinta) dias, se 

manifeste no feito requerendo o que entender de direito com a planilha 

atualizada do débito, em termos do prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60907 Nr: 88-13.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edmar Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BH Máquinas Importação e Exportação S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora, para impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 35301 Nr: 401-18.2006.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaci Barreto de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Arend

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a certidão retro, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste nos autos requerendo o que 

entender de direito apresentando nos autos o cálculo atualizado da dívida, 

sob pena de extinção do feito.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66660 Nr: 818-53.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DIST DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR PIMENTA, JOANA DAICLE MUNIZ, JOSÉ 

VICENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Espíndola de Oliveira 

Lima - OAB:MT/3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 Vistos.

Considerando a Portaria nº 03/2018-CCJ e Edital nº 01/2018-CGJ, que 

designou Correição Ordinária nesta Comarca de Paranaíta e de Alta 

Floresta, considerando ainda que este magistrado responde 

cumulativamente por esta Vara Única da Comarca de Paranaíta e pela 

Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, REDESIGNO a audiência retro 

designada para o dia 20 de junho de 2018 às 13h15min.

Intimem-se as partes. Notifique-se o Ministério Público, se necessário.

Às providências. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-60.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. QUADRI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 09/07/2018, às 13h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 02 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-86.2018.8.11.0095
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 16/07/2018, às 13h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 02 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-49.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MERIAM AGUIAR ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 16/07/2018, às 13h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 02 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-21.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIO DOS REIS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 09/07/2018, às 13h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 02 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-06.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEBER SARAT DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 09/07/2018, às 14h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 02 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-17.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ELDINA LUEDKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 09/07/2018, às 14h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 02 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-88.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUES & BARROSO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 23/07/2018, às 13h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 02 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-73.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR SANTOS DO CARMO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 09/07/2018, às 15h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 02 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-58.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS SOARES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 09/07/2018, às 15h20. Certifico ainda 
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que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 02 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-43.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA RAILINE EVANGELISTA DO VALE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 09/07/2018, às 15h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 02 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-95.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 09/07/2018, às 16h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 02 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-86.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO FERNANDES ZAMARCHI DREBES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, abro vista dos autos a parte autora, 

para manifestar no prazo de 10 (dez) dias acerca da correspondência 

devolvida (id n. 12909379). Paranaíta/MT, 02 de junho de 2018 Erevelto 

Fernando E. Brachtvogel - Técnico Judiciário - Mat. 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-26.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 23/07/2018, às 13h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 02 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-28.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MIRANDA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 09/07/2018, às 16h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 02 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-13.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PADILHA NETO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 09/07/2018, às 16h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 02 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-95.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ALVES DA ROSA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 09/07/2018, às 17h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 02 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-80.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE CARLOS PINHEIRO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 16/07/2018, às 13h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 02 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-11.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA VENANCIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 23/07/2018, às 14h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 02 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51327 Nr: 1145-23.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar Barbosa de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gisele da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.Sem condenação as custas, 

devido a justiça gratuita.Transitada em Julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Às providências.Pedra Preta-MT, 30 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49315 Nr: 355-39.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uegno Henrique Santos Ramil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Excelsior de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11878/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.Sem condenação as custas, 

devido a justiça gratuita.Transitada em Julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Às providências.Pedra Preta-MT, 30 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59434 Nr: 87-14.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wallif Kaique de Freitas, Glauciene de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Vistos em correição.

Trata-se de ação penal ofertada pelo Ministério Público, em desfavor dos 

acusados Wallif Kaique de Freitas e Glauciene de Freitas, devidamente 

qualificados nos autos, pela prática, em tese, dos crimes previstos no 

artigo 129, 9º, do Código Penal, com as prerrogativas da Lei 11.340/06 e 

artigo 129, “caput”, do Código Penal, respectivamente.

Analisando os autos, verifico que os acusados foram regularmente 

citados, os quais apresentaram resposta à acusação, na oportunidade em 

que refutaram os fatos da exordial e arrolaram as mesmas testemunhas 

da acusação.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de outubro de 

2018, às 16h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

dos acusados.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de maio de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59755 Nr: 252-61.2017.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Xavier de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:156187/SP, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60307 Nr: 489-95.2017.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gesuina Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Sampaio Campos, João Faustino Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriele Cervigni Martins - 

OAB:21768/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, decretando a interdição de ALINE SAMPAIO CAMPOS 

declarando-a incapaz de exercer pessoalmente TODOS os atos de sua 

vida civil, na forma do artigo 754, do Código de Processo Civil, nomeando 

como curadora definitiva a sua avó GESUINA MARIA DE JESUS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60168 Nr: 426-70.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Locomotiva Ltda., Lucia Helena Vaz 

Porto, Alairton Ferreira da Silva, Lazaro Ferreira da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido de citação por hora certa, haja vista que um dos 

executados faleceu, conforme certidão do oficial de justiça, a executada 

Lucia Helena estava em Barretos-SP realizando tratamento médico e seu 

filho Lazaro Ferreira estava acompanhando-a, não havendo qualquer 

evidência de que estariam se escondendo.

Deste modo, cumpra-se novamente o mandado de citação.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67233 Nr: 406-45.2018.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suinobras Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigoestrela S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO 

- OAB:11849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE MATTAR - 

OAB:184114

 Vistos em correição.

Tendo em vista que no dia 27 de junho. De 2018 ocorrerá o jogo da 

seleção Brasileira, conforme Portaria n° 629/2018-PRES, redesigno 

audiencia para o dia 27 de setembro de 2018, as 17h30min para a oitiva da 

testemunha MANOEL DOS SANTOS LIMA.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como a 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50803 Nr: 927-92.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de ação de dissolução de sociedade de fato com pedido de tutela 

antecipada de separação de corpos interposto por Ana Paula de Souza, 

em face de Rafael Alves Rodrigues, todos devidamente qualificados nos 

autos.

As partes em ref. 28 peticionaram alegando que transigiram um acordo, 

requerendo sua homologação.

Instado a se manifestar (ref. 33), a representante do Ministério Público 

pugnou seja homologado o acordo firmado entre as partes.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas em ref. 28 dos autos do 

processo.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49876 Nr: 550-24.2015.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Veículos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Souza Vicente Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:MT/18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de ação busca e apreensão com pedido liminar proposta pelo 

Banco Itaú Veículos S/A, em desfavor de Maria de Souza Vicente Pereira, 

ambos qualificados nos autos.

A decisão proferida às fls. 54 determinou a intimação pessoal da parte 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos, 

sob pena de arquivamento do feito.

Apesar de intimada (fls. 61), deixou decorrer o prazo sem manifestação, 

conforme se vê às fls. 62.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, sendo esta devidamente intimada, para se 

manifestar nos autos, o que não ocorreu.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

Se o autor apesar de devidamente intimado, a realizar os atos e diligências 

que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III do Código do Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código Processo Civil.

Custas processuais a cargo da parte requerente.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62345 Nr: 1512-76.2017.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Menezes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT/9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT/12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar interposta 

por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Willian Menezes da 

Silva, todos devidamente qualificados nos autos.

Em petição acostada em ref. 12, a autora declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 12.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Custas e despesas processuais a cargo do autor, se houver.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61997 Nr: 1354-21.2017.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino Euclides da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:MT/12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correiçaõ.

Trata-se de Busca e Apreensão com pedido de proposta por Banco 

Bradesco Financiamentos S/A em desfavor de Severino Euclides da Silva, 

devidamente qualificados nos autos.

Em petição acostada em ref. 15, a autora declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 15.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Custas e despesas processuais a cargo do autor, se houver.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62283 Nr: 1480-71.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderclei Taques Domingues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S/A 

CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:OAB/MT 

18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1480-71.2017.811.0022

CÓDIGO N.º 62283

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais, ingressada por Wanderclei Taques Domingues de 

Souza em desfavor da Embratel Tvsat Telecomunicações S/A Claro TV, 

devidamente qualificados nos autos.

Em decisão proferida em ref. 04 determinou à parte autora que emendasse 

a inicial para sanar as irregularidades apontadas.

Regularmente intimado, o autor deixou decorrer o prazo sem qualquer 

manifestação nos autos, conforme certidão de ref. 08.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Fora verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte 

autora, uma vez que a inicial não foi recebida, mas determinou-se para 

que fosse emendada, conforme decisão de ref. 04.

Apesar da determinação deste Juízo, verifica-se que a parte requerente 

não emendou a inicial e sequer manifestou nos autos.

Ante ao exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento nos artigos 485, inciso I e 330, 

inciso IV, ambos do Código de Processo Civil e, ainda, determino o 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59233 Nr: 2589-57.2016.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenil Paz de Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, indefiro o pleito de ref. 29, eis que incumbe a parte autora 

informar o endereço que se encontra o bem para a sua apreensão.

Desta feita, intime-se a parte requerente para se manifestar apontando 

novo endereço do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, ou manifestar 

seu interesse em converter a presente ação em execução de título 
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extrajudicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54379 Nr: 578-55.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waltrudes Alves de Oliveira - ME, Waltrudes 

Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro, por hora, o pleito da exequente em cota de ref. 28.

Tendo em vista que logrei êxito em encontrar novo endereço do executado 

em pesquisa ao sistema INFOJUD, citem-se as partes executadas (PF e 

PJ) no endereço indicado em juntada de ref. 31.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55023 Nr: 782-02.2016.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdO, ACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Acolho a cota ministerial de ref. 49.

Redesigno audiência de conciliação para o dia 22 de agosto de 2018, às 

09h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca.

Intime-se a parte requerida no endereço indicado em juntada de ref. 52.

Intimem-se as partes com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado.

Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.

Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que 

o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

Desde já, residindo quaisquer das pessoas a serem citadas ou intimadas 

em comarca não-contígua, depreque-se conforme necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49352 Nr: 365-83.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Queiroz Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Redesigno audiência de conciliação para o dia 11 de julho de 2018, às 

10h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca.

Intime-se a parte requerida no endereço indicado pela autora em ref. 65.

Intimem-se as partes com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado.

Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.

Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que 

o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

Desde já, residindo quaisquer das pessoas a serem citadas ou intimadas 

em comarca não-contígua, depreque-se conforme necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61116 Nr: 915-10.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que a parte executada não impugnou os cálculos 

apresentados pela exequente, conforme certidão de ref. 11, homologo o 

cálculo apresentada pela exequente na inicial referente ao valor de 06 

(seis) URH, ou seja, R$ 5.685,82 (cinco mil seiscentos e oitenta e cinco 

reais e oitenta e dois centavos).

Assim, nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do 

débito para o pagamento dos honorários advocatícios, instruindo a 

solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV por intermédio da 

Procuradoria Geral do Estado, fazendo-se o pagamento em até 02 (dois) 

meses, contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso 

não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - Provimento 

11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de maio de 2018.
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Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61693 Nr: 1175-87.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Carvalho da Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Nieto Moya - OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro em parte o pedido da parte exequente de ref. 25 determinando a 

intimação do executado, por carta precatória, no endereço: AVENIDA 

FERNANDO CORREA DA COSTA, 400, CEP: 78015-600, POCAO, CUIABA, 

MT.

Faço constar que em pesquisa ao sistema INFOJUD (diante do teor da 

certidão de ref. 21)obtive como retorno o mesmo endereço constante na 

inicial.

Redesigno audiência conciliação para o dia 22 de agosto de 2018 às 

08hs20min.

Intime-se o requerido com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado.

Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.

Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que 

o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) 

da audiência de conciliação designada.

Expeça-se carta precatória.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55489 Nr: 888-61.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pedro Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que a parte exequente, em petição juntada em ref. 16, 

concordou expressamente com os cálculos e valores apresentados pela 

parte executada de ref. 10, homologo-os.

Assim, nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do 

débito, instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do 

referido artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV por intermédio da 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, fazendo-se o pagamento 

em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob pena de 

sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - 

Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17153 Nr: 112-71.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Borges & Souza Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Frange Junior - 

OAB:6218, ROSANE SANTOS DA SILVA - OAB:17087/O, VERGINIA 

CHINELATO - OAB:24047/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Binotto de Oliveira - 

OAB:277.014, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT/13842/A

 Vistos em correição

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposta por BORGES & 

SOUZA LTDA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que seja penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56102 Nr: 1190-90.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Almeida do Amaral, MVAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, para se manifestar e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57260 Nr: 1656-84.2016.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio de Oliveira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:MT/12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar proposta 

por Banco Bradesco Financiamentos S/A em desfavor de Marcio de 

Oliveira Pereira, devidamente qualificados nos autos.
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Em petição acostada em ref. 25, o autor declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 25.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Ante a desistência, condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58743 Nr: 2366-07.2016.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Araújo Tramarim de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro o pleito da parte autora de redistribuição do mandado de citação e 

busca e apreensão para novo Oficial de Justiça, eis que a parte não 

trouxe qualquer prova para demonstrar qualquer das causas de 

impedimento ou suspeição do Oficial de Justiça, dispostas nos artigos 144 

e 145 do Código de Processo Civil.

Assim, intime-se a parte autora para dar adequado andamento ao feito, 

devendo informar o atual endereço do requerido e do bem a ser 

apreendido, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16759 Nr: 1435-48.2009.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilvani Ferreira Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genserico Alves Gundim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O, Hernani Nunes de Melo - OAB:13167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.314,60 (dois mil, trezentos e quatorze reais e sessenta centavos), a que 

foi condenada nos termos da r. sentença de folhas 84/86. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.157,30 (um mil, cento e 

cinquenta e sete reais e trinta centavos) para recolhimento da guia de 

custas e R$ 1.157,30 (um mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta 

centavos), para fins de guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67910 Nr: 652-41.2018.811.0022

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. Aparecido Alves - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:MT/6358

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que no prazo 

legal, apresente a Impugnação à Contestação em Ref: 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68360 Nr: 807-44.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayane Magalhães Carrijo, Valdemiro de 

Araujo Carvalho, Isabel Rosa de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação a ser cumprido no endereço 

constante na inicial, devendo emitir a guia pelo Sistema de Diligência no 

site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de pagamento aos 

autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66570 Nr: 101-61.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Aparecida Trindade Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:11065/MT, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que no prazo 

legal, apresente a Impugnação à Contestação em Ref: 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66664 Nr: 149-20.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando da Silva Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito para a intimação da parte autora, no prazo legal de 05 dias, 

manifeste-se quanto a petição de Ref: 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67251 Nr: 416-89.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA PEREIRA BRAGA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença em com pedido de 

tutela de urgência ajuizada por Silvana Pereira Braga de Souza em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, devidamente qualificado nos 

autos sustentando, em breve sintaxe, que estão preenchidos os requisitos 

legais, e por isso, requerendo a concessão do benefício.

Com a inicial vieram os documentos de fls.14-25.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o Relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita 

requerida na inicial, com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de 

Processo Civil.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, recebo a presente exordial no rito comum, 

adequado ao processamento de todos os pedidos.

No tocante ao pedido da antecipação da tutela para o recebimento do 

benefício previdenciário, necessária a verificação dos requisitos 

constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais passo a 

analisar.

 O artigo 300 do Código de Processo Civil, afirma que a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Como se vê, a tutela de urgência, em caso de fundado receio de dano, 

caso destes autos, requer a comprovação (cumulada) de dois requisitos, 

a saber: I) a probabilidade do direito; e II) perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

In casu, a despeito das considerações lançadas na exordial, não pude 

divisar a presença concomitante dos pressupostos legais indispensáveis 

à concessão do reclamo antecipatório, apenas o pedido de antecipação 

de tutela, e por ora, não verifico a possibilidade de concessão da tutela de 

urgência, tendo em vista o perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão.

Ademais, o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil não admite a 

concessão de tutela antecipada “(…) quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.”, o que, na espécie, acaso 

concedido o reclamo antecipatório, redundará na proibição em questão.

Ante o Exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual indefiro o 

pedido da tutela de urgência.

Ademais, ante a necessidade de realização de perícia médica judicial nos 

autos, nomeio como médico perito o Dr. Diógenes Garrio Carvalho, CRM 

4142-MT, para a realização da perícia médica que será na Avenida 

Fernando Corrêa da Costa, Antigo Hospital Municipal em Pedra Preta-MT, 

onde deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independente de termo de compromisso, sob a fé do seu grau, conforme 

preceitua o artigo 466 do CPC.

Intime-se o requerido para apresentar a esse juízo os quesitos para 

instruir a perícia médica no prazo de 05 (cinco) dias.

Após com a juntada dos quesitos das partes aos autos, intime-se o Doutor 

Perito para agendar data, hora e local para realização da perícia, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias comunicar este Juízo, devendo 

informar ao Oficial de Justiça a fim de intimação das partes, para avaliar a 

existência da anomalia e ou enfermidade psíquica ou física, que determine 

sua incapacidade para o exercício de atividade laboral que lhe garanta a 

sobrevivência, instruindo o presente mandado com os quesitos 

formulados pelas partes, juntados aos autos.

Cientifique-se o perito que fica desde já arbitrado os honorários periciais 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), observado os limites do artigo 6º 

da Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, sendo que o 

pagamento dos honorários efetuar-se-á conforme o artigo 9º da 

Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, com o agendamento da perícia juntado aos autos, intime-se a 

requerente que deverá se apresentar para perícia na data e local 

designado portando todos os seus exames.

Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente, iniciando-se 

pela autora.

Em havendo solicitação de esclarecimentos pelas partes, intime-se o 

expert para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias.

Aportado aos autos o laudo pericial, providencie-se o pagamento do valor 

referente aos honorários do Sr. Perito, conforme dispõe o Sistema 

Informatizado de Pagamentos de Honorários da Justiça Federal (AJG/CJF).

Cite-se o requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a 

presente ação, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Após, contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugná-la no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às Providências.

Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16284 Nr: 959-10.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecília da Conceição de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Intimeme-se as partes acerca dos cálculos de fls. 200.

Após, não havendo qualquer impugnação dou-o por homologado.

No mais, considerando que o valor dos créditos é inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução 

nº 405 do Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, 

proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no 

artigo 8º da referida resolução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 135609 Nr: 2223-63.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thassiana Cristina de Oliveira, Jurandir 

Benedito da Silva, Marcus Vinicius Franga Soares, Cleyton Cesar Ferreira 

de Arruda, Augusto Cesar Ribeiro Macaubas, Lubia Camilla Pinheiro 

Gorgete, Emanuel da Silva Souza, Marcelo Alberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Alexandre da Silva - 

OAB:18974-0/MT, Anibal Felicio Garcia Neto - OAB:11443/MT, Anilton 

Gomes Rodrigues - OAB:3878/AC, Antonio de Lima Fernandes 

Neto - OAB:21536-0-MT, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O, Marcelo 

Felicio Garcia - OAB:7297, MARCOS TULIO FERNANDES MELO - 

OAB:16291/MT, Nadeska Calmon de Freitas - OAB:11548/MT, 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878, Rodrigo Geraldo Ribeiro 

de Araújo - OAB:9098, Waldir Caldas Rodrigues - OAB:6591

 INTIMAR os advogados que tratocina a defesa de Marcus Vinicius Fraga 

Soares, na pessoa dos Drs. Anilton Gomes Rodrigues e Neymar Augusto 

Monteiro, para audiência de defesa que realizar-se-á no dia 6 de junho de 

2018, às 14:30 horas, devendo ficarem cientes de que não constam 

endereços de suas testemunhas nos autos.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 135609 Nr: 2223-63.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thassiana Cristina de Oliveira, Jurandir 

Benedito da Silva, Marcus Vinicius Franga Soares, Cleyton Cesar Ferreira 

de Arruda, Augusto Cesar Ribeiro Macaubas, Lubia Camilla Pinheiro 

Gorgete, Emanuel da Silva Souza, Marcelo Alberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Alexandre da Silva - 

OAB:18974-0/MT, Anibal Felicio Garcia Neto - OAB:11443/MT, Anilton 

Gomes Rodrigues - OAB:3878/AC, Antonio de Lima Fernandes 

Neto - OAB:21536-0-MT, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O, Marcelo 

Felicio Garcia - OAB:7297, MARCOS TULIO FERNANDES MELO - 

OAB:16291/MT, Nadeska Calmon de Freitas - OAB:11548/MT, 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878, Rodrigo Geraldo Ribeiro 

de Araújo - OAB:9098, Waldir Caldas Rodrigues - OAB:6591

 INTIMAR os advogados de todos os acusados para que compareça na 

audiência que encontra-se designada para o dia 6 de junho de 2018, às 

14:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153316 Nr: 1624-90.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley Buss Volpato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora, por meio de seu advogado constituído da 

audiência de conciliação designada para o dia 18 de junho de 2018, às 

11h00min, nos termos do § 3º do art. 334 do NCPC, de conformidade com 

as refs. 5 e 6.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119843 Nr: 996-72.2016.811.0028

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilce Querina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União dos Lavradores de Poconé, Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125, Lucidio Roque da Costa - OAB:17.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Nascimento Fonseca 

- OAB: 17.827/MT

 INTIMANDO as partes sobre a decisão do Agravo de Instrumento de ref. 

37.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 120227 Nr: 1114-48.2016.811.0028

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacyr de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Augusto Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:14485, 

Jander Tadashi Babata - OAB:12.003-MT, Vittor Arthur Galdino - 

OAB:13.955

 Por todo o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os presentes embargos de terceiro para DETERMINAR a 

desconstituição da penhora sob as 126 cabeças de gado GIR apreendidas 

nos autos de Execução apenso e, em consequência, DETERMINAR a 

devolução do gado em questão ao embargante, diante da comprovação da 

propriedade dos semoventes.Nos termos do art.85, CONDENO o 

Embargado ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa.TRASLADE cópia da presente sentença para a 

execução em apenso, INTIMANDO-SE as partes para requererem o que de 

direito.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117999 Nr: 489-14.2016.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odila Marques de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Augusto Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:14485, 

Jander Tadashi Babata - OAB:12.003-MT, VITTOR ARTHUR GALDINO 

- OAB:13955

 Isto posto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes embargos.Pela sucumbência, condeno o 

embargante no pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor da causa, 

com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, remetam-se os 

autos principais para a contadoria para atualização dos cálculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151603 Nr: 886-05.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Cipriana Lemes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca do inteiro teor da decisão de ref. 5.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 112093 Nr: 2155-84.2015.811.0028

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene Freitas de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celmo Eneas de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA 

CASSAVARA - OAB:14596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

ROSILENE FREITAS DE ALMEIDA, interpôs EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 

deste Juízo para processar e julgar a Ação de Guarda em apenso que lhe 

move o CELMO ENÉIAS DE ARRUDA, por meio da qual sustenta que é pai 

dos menores Ronyel Almeida Arruda, Marinalva de Almeida Arruda e 

Rosielmo Almeida de Arruda, sendo que ao término do relacionamento com 

a requerida/excipiente a guarda de fato de Ronyel e Marinalva ficaram com 

a mãe, e a da adolescente Rosielmo com o pai.

Busca a tutela do Poder Judiciário para obter a guarda do filho Rosielmo 

Almeida de Arruda, bem como o direito de visita dos menores Ronyel e 

Marinalva, sob o argumento de que a excipiente impede o contato do pai 

com os filhos menores.

No caso em tela, conforme mencionada a exordial, a guarda de fatos dos 

menores Ronyel e Marinalva estão sob a responsabilidade da excipiente 

em Alta Floresta-MT.

Intimada, a excepta manifestou-se requerendo o julgamento improcedente 

do incidente.

É o relatório.
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Fundamento.

 DECIDO.

Sustenta a excipiente que como a ação de guarda ajuizada busca a 

revisão da guarda de fato de Ronyel e Marinalva ficaram com a mãe, 

sendo esta moradora de Alta Floresta, este juízo seria incompetente para 

julgar a ação.

Contudo, não assiste razão à excipiente, isso porque não fez qualquer 

prova do alegado, não juntando comprovante de residência ou outro 

documento de respaldasse suas alegações.

 Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente exceção de incompetência deste foro, arguida por ROSILENE 

FREITAS DE ALMEIDA.

Condeno a excepiente ao pagamento das custas processuais resultantes 

do incidente, conforme prevê o § 1o do artigo 20 do Código de Processo 

Civil, cuja execução torno supensa em razão dos benefícios da gratuidade 

de justiça concedido.

Transitado em julgado, certifique-se o desfecho nos autos principais e 

dando prosseguimento à ação de guarda e arquivando os presentes autos 

com as baixas e comunicações de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 128640 Nr: 3603-58.2016.811.0028

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Lauremir Benedito Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

É certo que o pedido de restituição de bens apreendidos em processo 

criminal deve obedecer ao previsto no artigo 118 do Código de Processo 

Penal, que diz:

“art.118 - Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo.

Assim, o presente procedimento deve ser apensado aos autos de 

inquérito policial de nº 344/2016, devendo ser analisado pelo Juízo 

Criminal, na oportunidade correta.

Apense-se os presentes autos aos de nº 344/2016, com as anotações de 

estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 94343 Nr: 2658-76.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Alves Duarte, Alair Maria Fialho, Ana Luiza de 

Almeida Lima, Bartolino Samuel de Paula, Antonia Flavia da Silva, Antonio 

Faustino de Souza , Benedita Glória Costa, Benedito Salvador de Souza 

Neves, Benedito Geraldo Pinto de Oliveira, Carmelina Francisca de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173, Marina Santana de Oliveira Souza - OAB:9.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a Ação Ordinária ajuizada por AIRTON ALVES 

DUARTE e outros em face do MUNICÍPIO DE POCONÉ – MT.Sobre juros 

legais, enquanto não solvida essa questão, submetida à Repercussão 

Geral, no pleno do STF, no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de 

Relatoria do Ministro Luiz Fux, que analisará, justamente, a validade 

jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios, 

segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação 

dada pela Lei nº 11.960/2009, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 

2009 e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança.Quanto aos juros de mora, estes 

deverão incidir a partir da citação válida com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.Condeno 

o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% 

do valor atualizado da causa, que submeter-se-ão também à liquidação, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II 

do art. 85 do CPC.Ultrapassado o prazo de 15 dias para a interposição de 

recurso de apelação, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil, 

determino o envio dos autos ao tribunal para reexame necessário.P. R. I. 

C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 30954 Nr: 815-52.2008.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agricola dos Prod de Cana de Poconé na 

pessoa do Sr RODOLGO G. SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal - CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:9.749 B, Cassio Roberto Costa Marques - OAB:2818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Jorge Amadio Fernandes Lima - OAB:4037, Michelle 

Marriet Silva de Oliveira - OAB:9619/MT

 Vistos, etc.

Considerando que não há nos autos comprovação da intimação da parte 

embargante para se manifestar quanto à impugnação ofertada pela Caixa 

Econômica Federal, a fim de não incorrer em nulidade, certifique-se quanto 

a intimação e seu decurso de prazo.

Após, voltem-me conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62549 Nr: 2108-86.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoniza da Costa e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Bianca Reis Carmona - OAB:15.156/MT, Elimari Cunha 

Fontes - OAB:18329, Marielle da Silva Fernandes - OAB:19863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício pensão por morte, devido desde o dia 30.11.2010 (data da 

distribuição da ação), observado prazo prescricional quinquenal devendo 

incidir sobre os valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o 

indeferimento do pedido administrativo e juros conforme a remuneração da 

caderneta de poupança desde a citação, nos termos do RE 870947, 

julgamento em 20.09.2017/STF.Tendo em vista a presente decisão 

considerando que se trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 

do CPC,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150696 Nr: 530-10.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fatima Nunes de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca do inteiro teor da decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150751 Nr: 548-31.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Alberto de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.16

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 80372 Nr: 1531-40.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzira de Souza Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para manifestar ref. A junta de fls. 109/114

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000276-24.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUELINE DA SILVA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYLAN DOS REIS MACIEL (RÉU)

RONNYS PINHEIRO MACIEL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000276-24.2018.8.11.0059. 

AUTOR: MARQUELINE DA SILVA FERNANDES RÉU: RAYLAN DOS REIS 

MACIEL, RONNYS PINHEIRO MACIEL Conveniente a justificação prévia do 

alegado, razão pela qual designo audiência para o dia 12 de junho de 

2018, às 14h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o 

autor providenciar o comparecimento das testemunhas, no máximo 3(três), 

independentemente de intimação. Nos termos do artigo 562 do NCPC, 

citem-se os requeridos, devendo os mesmos serem intimados para 

comparecer na audiência, ocasião em que poderão intervir, desde que por 

intermédio de advogado. O prazo para contestar, de 15(quinze) dias, 

contar-se-á a partir da intimação da decisão que deferir ou não a medida 

liminar (art. 564, parágrafo único do NCPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16582 Nr: 523-03.2010.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gessica Mamedia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Antonio Jose Saores Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Cumpra-se a parte final da decisão de fl.126, abra-se vista ao Ministério 

Público para manifestação.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82750 Nr: 4711-92.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABELA TOMAZETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que os embargos de declaração 

apresentado pelo exequente foi apresentado tempestivamente. O referido 

é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53442 Nr: 2911-34.2014.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFdC, AKFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo schwingel - 

OAB:21100/MT, Marcos Andre Schwingel - OAB:MT8957, Nelton 

Schwingel - OAB:14175-A/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de alimentos proposta pela requerente Cleide Ferreira da 

Conceição contra o requerido Fábio Camilo da Silva.

Às fls. 25/26, as partes apresentaram termo de acordo, fixando os 

alimentos em 65% do salário mínimo nacional vigente a ser pago 

mensalmente mediante depósito bancário até o dia 20 de cada mês, 50% 

das despesas com plano de saúde e medicamentos, odontológicos e 

escolares bem como definiram a guarda da criança que continuará com a 

genitora resguardando o direito de visita que se dará em junho/julho de 

cada ano, coincidindo com as férias escolares.

O Ministério Público na qualidade de substituto processual postulou pela 

homologação.

É o relatório. Decido.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 269, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53442 Nr: 2911-34.2014.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFdC, AKFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo schwingel - 

OAB:21100/MT, Marcos Andre Schwingel - OAB:MT8957, Nelton 

Schwingel - OAB:14175-A/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem. À Secretaria para que proceda ao devido 

impulsionamento.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21569 Nr: 1040-38.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSJdX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A, Edmilson Vasconcelos de Moraes - OAB:8548/MT, 

Matheus Ventura dos Santos - OAB:29696/GO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Santos 

Rocha Faria - OAB:4.198-MT

 Extrato - Restrições Judiciais - RENAJUD.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21569 Nr: 1040-38.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSJdX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A, Edmilson Vasconcelos de Moraes - OAB:8548/MT, 

Matheus Ventura dos Santos - OAB:29696/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Santos 

Rocha Faria - OAB:4.198-MT

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar e 

requerer o que for de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47812 Nr: 3591-53.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Messias Franca Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilson Mendes - OAB:16108 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar e 

requerer o que for de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53602 Nr: 3058-60.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BA&CL-M, MLBA, MDSMSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Extrato do sistema RENAJUD, e cópia declaração - RECEITA FEDERAL

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53602 Nr: 3058-60.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BA&CL-M, MLBA, MDSMSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar e 

requerer o que for de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47824 Nr: 3603-67.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Extrato do sistema RENAJUD, e cópia declaração - RECEITA FEDERAL

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47824 Nr: 3603-67.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar e 

requerer o que for de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47824 Nr: 3603-67.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar e 

requerer o que for de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49132 Nr: 4842-09.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHBPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paula Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Extrato declaração - RECEITA FEDERAL

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49132 Nr: 4842-09.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHBPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paula Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar e 

requerer o que for de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49132 Nr: 4842-09.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHBPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paula Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar e 

requerer o que for de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44136 Nr: 111-67.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdA-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLV, AAMa"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A - MT, Ellen Laura Leite Mungo - OAB:10.604 - MT, 

Mariane Cardoso Macarevich - OAB:30264/RS, Rosângela da Rosa 

Correa - OAB:16.308-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Extrato declaração - RECEITA FEDERAL

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44136 Nr: 111-67.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdA-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLV, AAMa"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A - MT, Ellen Laura Leite Mungo - OAB:10.604 - MT, 

Mariane Cardoso Macarevich - OAB:30264/RS, Rosângela da Rosa 

Correa - OAB:16.308-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar e 

requerer o que for de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44136 Nr: 111-67.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdA-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLV, AAMa"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A - MT, Ellen Laura Leite Mungo - OAB:10.604 - MT, 

Mariane Cardoso Macarevich - OAB:30264/RS, Rosângela da Rosa 

Correa - OAB:16.308-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar e 

requerer o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14289 Nr: 765-93.2009.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene de Assis Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sérgio - OAB:OABMT 

12.622, Ronia Maria Barros Milhomem - OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e houve a informação de pagamento do valor devido.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos, conforme comprovante em 

anexo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 43148 Nr: 2882-52.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Rodrigues Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15.201 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos, conforme comprovante em 

anexo.

No mais, aguarde-se o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13205 Nr: 1680-79.2008.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Borges-ME, Geovane Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Newton Marques Júnior - 

OAB:GO 22.826, Osvaldo Braz da Silva - OAB:GO 27.912

 Decisão.

Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pela exequente, 

determino a intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo 

de 15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independente 

de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 670 Nr: 311-31.2000.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilo de Souza Bequiman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Decisão.

Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pela exequente, 

determino a intimação do apelado através de seu curador especial (fl.92) 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art.1010, 

§1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independente 

de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000201-82.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE ALMEIDA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA RODRIGUES ALVARES OAB - MS0012117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000201-82.2018.8.11.0059. AUTOR: DAYANNE ALMEIDA SOARES RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Tendo em vista o teor da Portaria 

n.725/2018-DGTJ/PRES que alterou a Portaria n.724/2018-DGTJ/PRES, 

prorrogando a suspensão do expediente forense em todo Estado de Mato 

Grosso até dia 28.05.2018 em virtude da greve dos caminhoneiros, 

redesigno a audiência retro para o dia 18 de junho de 2018, às 16h30min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso) para tentativa de conciliação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências para realização da solenidade.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000201-82.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE ALMEIDA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA RODRIGUES ALVARES OAB - MS0012117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000201-82.2018.8.11.0059. AUTOR: DAYANNE ALMEIDA SOARES RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Tendo em vista o teor da Portaria 

n.725/2018-DGTJ/PRES que alterou a Portaria n.724/2018-DGTJ/PRES, 
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prorrogando a suspensão do expediente forense em todo Estado de Mato 

Grosso até dia 28.05.2018 em virtude da greve dos caminhoneiros, 

redesigno a audiência retro para o dia 18 de junho de 2018, às 16h30min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso) para tentativa de conciliação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências para realização da solenidade.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-37.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOANILSON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Número do Processo: 

1000010-37.2018.8.11.0059 REQUERENTE: JOANILSON RODRIGUES 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Recebo a inicial e designo audiência de 

conciliação para o dia 26 de março de 2018, às 13h00min(horário oficial do 

Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-37.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOANILSON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000010-37.2018.8.11.0059. REQUERENTE: JOANILSON RODRIGUES 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Tendo em vista o fornecimento do endereço 

atualizado do requerido, designo o dia 09 de julho de 2018, às 12h30min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso) para tentativa de conciliação. 

Outrossim, conste na citação/intimação as demais determinações contidas 

na decisão de ID n. 11935467. Atente-se para o novo endereço informado 

(ID n . 13204589). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000070-10.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINO PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER JOSE DE FARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000070-10.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ALBERTINO PEREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: WALTER JOSE DE FARIA Tendo em vista o 

teor da Portaria n.725/2018-DGTJ/PRES que alterou a Portaria 

n.724/2018-DGTJ/PRES, prorrogando a suspensão do expediente forense 

em todo Estado de Mato Grosso até dia 28.05.2018 em virtude da greve 

dos caminhoneiros, redesigno a audiência retro para o dia 18 de junho de 

2018, às 16h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para 

tentativa de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências para 

realização da solenidade.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000070-10.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINO PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER JOSE DE FARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000070-10.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ALBERTINO PEREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: WALTER JOSE DE FARIA Tendo em vista o 

teor da Portaria n.725/2018-DGTJ/PRES que alterou a Portaria 

n.724/2018-DGTJ/PRES, prorrogando a suspensão do expediente forense 

em todo Estado de Mato Grosso até dia 28.05.2018 em virtude da greve 

dos caminhoneiros, redesigno a audiência retro para o dia 18 de junho de 

2018, às 16h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para 

tentativa de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências para 

realização da solenidade.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000064-37.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VDM OPERACOES LOGISTICAS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Número do Processo: 

1000064-37.2017.8.11.0059 REQUERENTE: JESSICA RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: VDM OPERACOES LOGISTICAS EIRELI EM RECUPERACAO 

JUDICIAL DESPACHO Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, 

determino a intimação da parte autora, por intermédio do advogado para, 

no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de prestar caução idônea nos 

autos, bem como juntar o comprovante de endereço da requerente e o 

extrato de eventual inserção junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de extinção do feito. Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se 

e retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000064-37.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VDM OPERACOES LOGISTICAS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000064-37.2017.8.11.0059. REQUERENTE: JESSICA RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: VDM OPERACOES LOGISTICAS EIRELI EM RECUPERACAO 

JUDICIAL Tendo em vista o teor da Portaria n.725/2018-DGTJ/PRES que 

alterou a Portaria n.724/2018-DGTJ/PRES, prorrogando a suspensão do 

expediente forense em todo Estado de Mato Grosso até dia 28.05.2018 em 

virtude da greve dos caminhoneiros, redesigno a audiência retro para o 

dia 09 de julho de 2018, às 13h00min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso) para tentativa de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências para realização da solenidade.

2ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97043 Nr: 954-56.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO PRESTES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:16030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que se manifeste 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18163 Nr: 2010-08.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia Rosa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para juntar aos autos 

dados da conta bancaria bem como o cpf do titular, para posterior 

expedição de alvara eletronico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74450 Nr: 5423-19.2016.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciane Ferreira Fernandes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERSANDO SOARES SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os presentes autos versam sobre cobrança de alimentos em favor de 

menor de idade.

Com o recebimento da inicial, foram arbitrados alimentos provisórios e 

designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, nos termos 

das normas insculpidas na Lei 5.478/68.

A solenidade restou frustrada ante a não localização do demandado para 

intimação, tendo sido devidamente citado perante à Secretaria Judicial.

Ante o exposto, redesigno a audiência para o dia 14 de setembro de 2018, 

às 16h00min, horário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Intime-se a autora por intermédio de seu patrono.

A intimação do réu para o ato será instrumentalizada pela disponibilização 

desta decisão na Impensa Oficial.

Intime-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 61056 Nr: 3815-20.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bismarque Ribeiro de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109730

 Em razão de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação para declarar a inexistência do negócio jurídico (contrato 

de empréstimo de nº. 7556276) e condenar o réu ao pagamento em dobro 

da quantia descontada indevidamente do benefício previdenciário do autor 

e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, 

conforme exposto na fundamentação.Considerando que foi disponibilizado 

na conta corrente do autor a quantia de R$ 1.065,94 (mil e sessenta e 

cinco reais e noventa e quatro centavos), o referido valor deve ser 

compensado na quantia devida pelo banco réu.Os juros moratórios a 

incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados 

desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade 

extracontratual. Já o percentual relativo aos juros dever ser de 1% ao mês 

(um por cento), nos termos do artigo 406 do Código Civil. No que tange à 

correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA e 

incidir sobre o montante arbitrado e, desde a data da citação.Condeno a 

parte ré ao pagamento de honorários em favor do advogado do autor no 

percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.Condeno a 

parte ré a pagar a autora o valor das despesas que tenha antecipado em 

decorrência da necessidade de promover esta demanda, o que exigirá 

futura demonstração inequívoca do pagamento da despesa.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103020 Nr: 4291-53.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 (...)Com o advento da Lei nº 12.403/2011, a liberdade provisória com 

fiança deixa de ser apenas uma medida de contracautela e passa a 

funcionar também como medida cautelar autônoma, revigorando o instituto, 

podendo ser determinada pelo juiz nas infrações que admitem a fiança, a 

fim de assegurar as finalidades previstas no artigo 319, VIII, do Código de 

Processo Penal.Nesse contexto, entende-se que a fiança deve ser 

mantida, mesmo porque o pleito defensivo sobreveio aos autos desprovido 

de qualquer embasamento ou suporte documental que conduza à 

conclusão de que o suspeito não poderá arcar com o pagamento da 

fiança arbitrada.Apesar de alegar que não possui condições de arcar com 

o pagamento de dois salários mínimos, não aparenta ser miserável, pois, 

segundo informado durante o interrogatório policial, disse ser professor e 

receber mensalmente em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que 

inviabiliza a aplicação da regra contida no artigo 350, do Código de 

Processo Penal.De outro modo, quanto ao pleito de redução do valor da 

fiança, verifica-se que razão lhe assiste, uma vez que, para eleger o 

percentual dentro desse limite, devem ser considerados, nos termos do 

artigo 326, do Código de Processo Penal, a natureza da infração (ameaça 

e lesão corporal em âmbito doméstico), as condições pessoais de fortuna 

(percebe a quantia de R$ 4.000,00 reais por mês) e vida pregressa do 

acusado (é primário – consulta site do TJMT), as circunstâncias 

indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das 

custas do processo, até final julgamento.Por tais razões, considerando a 

situação econômica alegada do indiciado, minora-se a quantia arbitrada em 

2/3 (dois terços), na forma do artigo 325, §1º, inciso II, do Código de 

Processo Penal, fixando-a, definitivamente, em R$ 636,00 (seiscentos e 

trinta e seis reais).POSTO ISSO, com base na motivação supra, DEFIRO o 

pedido de redução da fiança.Comprovado o pagamento, expeça-se alvará 

de soltura em favor do indiciado se por outro motivo não deva permanecer 

preso.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 102131 Nr: 3701-76.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Araujo Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORRAN DE SOUZA SANTOS - 

OAB:22422/O

 INTIMO a defesa do réu MARCELO ARAÚJO BEZERRA, por intermédio de 

seu advogado, Dr. Lorran de Souza Santos - OAB/MT nº 22.422, para, no 

prazo legal, apresentar resposta à acusação.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 102647 Nr: 4052-49.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilson da Silva Lopes, ARdS, Geane 

Gomes da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riveraldo Gomes da Silva - 

OAB:8143-A/PA

 ANTE O EXPOSTO, sem mais delongas e acolhendo o parecer ministerial, 

DEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar de 

GEANE GOMES DA SILVA.Expeça-se Alvará de soltura em favor da 

indiciada, se por outro motivo não deva permanecer presa.Ciência ao 

Ministério Público e à defesa.Cadastre-se o patrona da indiciada no 

sistema Apolo.Reitere-se o ofício expedido ao Conselho de Confresa-MT, 

conforme determinado na decisão proferida pelo MM. Juiz Plantonista. No 

mais, aguarde-se a conclusão do inquérito policial.Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 31196 Nr: 1645-64.2016.811.0019

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AER, SER, VER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES SILVA - 

OAB:328979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ketlin Caroline Schmid - 

OAB:21200-O/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT, 

Thais Machado de Sousa - OAB:23163/MT

 Vistos.

Considerando a juntada dos relatórios dos estudos psicossociais 

realizados, DETERMINO que dê-se vista dos autos ao Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, para se manifestar no que entender de direito.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41330 Nr: 900-16.2018.811.0019

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAdOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Toni Fernande Sanches - 

OAB:19.529-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o parecer do Ministério Publico, proceda-se a intimação da 

Equipe Multidisciplinar com o fim de fornecer estudo psicossocial, no prazo 

de 30 (trinta) dias, na residência da parte autora e da parte requerida, com 

vistas a trazer informações pertinentes quanto ao convívio do infante com 

seus genitores.

 Determino, ainda, a citação da parte Requerida no endereço constante da 

exordial para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, contestação, 

advertindo-a de que a sua inércia acarretará a nomeação de defensor 

dativo pelo juízo.

Após, vistas ao Ministério Público, sendo remetidos posteriormente à 

conclusão.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34373 Nr: 866-75.2017.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Pabllo Augusto Ortega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camila Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine de Góis Conradi - 

OAB:

 Certifico o decurso do prazo estipulado na audiência.

Diante disso, intimo as partes para informarem ao juízo eventuais 

intercorrências e se manifestarem sobre a continuidade da 

regulamentação das visitas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22651 Nr: 595-71.2014.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araci Conceição de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14902A/MT, Evandro Cezar Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 Diante da ref.187, impulsiono os autos ao exequente para manifestar no 

prazo legal.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135826 Nr: 2068-30.2016.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDdS, LSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 135826

Vistos.

Considerando a comunicação do i. Promotor de Justiça Substituto, Jairo 

José de Alencar Santos, por meio do Ofício n° 549/2018-PJSFA (anexo), 

no qual estará em gozo de férias e compensatórias no período 

compreendido entre 19/06/2018 a 04/07/2018, bem como estará 

participando do Curso de Cidadania na Capital deste Estado (Cuiabá – MT) 

entre os dias 05 e 06/07/2018, restam prejudicadas as audiências 

designadas durante este período.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 22/08/2018, às 

15h30min. (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 30 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34049 Nr: 66-29.2012.811.0017

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Delgado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 
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OAB:14326-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como tendo em 

vista o ofício n° 1293/2018 do Depto. de Orientações e Fiscalizações 

(DOF) - da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado AFONSO SUEKI MIYAMOTO, 

OAB/MT nº 6.443 a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9731 Nr: 548-21.2005.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A R B do Amaral, João Marinho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saionara Mari - OAB:5225-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 120/121.

Considerando que o laudo de avaliação do bem penhorado fora realizado 

em 13/06/2011 (fls. 30), proceda a Serventia com a renovação da 

avaliação do bem, renovando-se o mandado correspondente, bem como 

oficie ao cartório competente para as averbações de praxe.

 Sobrevindo a nova avaliação aos autos, intime-se a parte executada para 

manifestação.

 Às providências, expedindo-se o necessário, voltando-me conclusos em 

momento oportuno para fins de praceamento do bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 11876 Nr: 650-09.2006.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelio de Toledo Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos com cautela, verifica-se que até a presente data não 

ocorreu a citação da parte executada, pelo que se abstrai das certidões 

juntadas às fls. 42 e 71, bem como pelos os demais documentos 

carreados de forma cronológica nos autos.

 Desta forma, manifeste-se a parte exequente, promovendo o regular 

andamento do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20948 Nr: 1852-79.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureluce Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Observando o pedido de habilitação de p. 117/121 e 127/134, o INSS foi 

intimado mediante carga dos autos, para se pronunciar a respeito, nos 

termos dos artigos 688 e 690 do CPC.

 Contudo, apenas requereu que os herdeiros informassem se o Sr. 

Sebastião Garcia Ribeiro encontrava-se vivo e se mantinha relação de 

união estável com a “de cujus” até a data do óbito, o que não mais é 

pertinente ao presente feito.

 Desse modo, Indefiro o requerido às fls. 134v, uma vez que a presente 

ação foi interposta justamente em decorrência do falecimento do Sr. 

Sebastião Garcia Ribeiro, com vistas a obtenção do benefício de pensão 

por morte. Ademais, vale lembrar que a manifestação da parte requerida 

quanto ao pedido de habilitação deve restringir-se à matéria da sucessão.

 Pois bem. Nos processos previdenciários onde se pleiteia a concessão 

de benefício de Pensão por Morte, sobrevindo no curso do processo o 

falecimento do autor, pode os herdeiros, comprovado o óbito pela certidão 

de registro respectivo, serem habilitados como substitutos processuais, 

nos termos do artigo 110 do CPC.

Os documentos juntados aos autos demonstram que os requerentes são 

os únicos herdeiros da “de cujus”, conforme se denota da certidão de 

óbito de fls. 118.

Assim, nos termos dos artigos 689 e 691 do CPC, DEFIRO o pedido de 

habilitação aduzido por Mirley Garcia de Almeida, Sirley Garcia de Almeida 

Luz, Douglas Garcia de Almeida, Ezerly Garcia de Almeida e Luciano 

Garcia de Almeida, para determinar a substituição da autora.

 Encaminhem-se os autos à distribuição, a fim de que substitua, no polo 

ativo da ação, constando os herdeiros supracitados como substitutos 

processuais da “de cujus”.

Após, cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 122.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138453 Nr: 1519-83.2017.811.0017

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel da Rocha Costa - 

OAB:19975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando certidão de fl. 24, intime-se pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos o atual endereço 

do requerido, bem como requeira o que entender de direito, sob pena de 

extinção do processo sem, nos termos do §1º do artigo 485 do Código de 

Processo Civil.

Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133759 Nr: 623-74.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a advogada subscritora da petição de fls. 32/33 para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apor sua assinatura na peça referida, sob pena de não 

conhecimento.

Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14313 Nr: 1131-35.2007.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGR", IMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o pedido formulado pela parte exequente, abra-se vista ao Ministério 

Público como fiscal da ordem jurídica (art. 176 do CPC).
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Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6180 Nr: 9-12.1992.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim José de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o lapso temporal verificado, intime-se novamente a parte Requerente 

para que se manifeste, procedendo com a atualização do débito para fins 

de pesquisa junto ao sistema conveniado do Bacenjud.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14314 Nr: 1132-20.2007.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rhana Galvão Ribeiro "menor", Ivani Mendes Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronan Amorim Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o pedido formulado pela parte exequente, abra-se vista ao Ministério 

Público como fiscal da ordem jurídica (art. 176 do CPC).

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39484 Nr: 270-05.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oraides Maria Negrello Quedi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 270-05.2014.811.0017- Cód. 39484

Vistos, etc.

O v. acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu 

provimento ao recurso de apelação interposto pela Autarquia requerida, 

para assim julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (fls. 

91/93).

 Diante da comunicação do trânsito em julgado do v. acórdão (fl. 96), 

intime-se a parte requerida, via remessa dos autos, para que querendo se 

manifeste nos autos no prazo de 10 (dez) dias.

Ultrapassado o prazo: com manifestação, tornem os autos conclusos; sem 

manifestação, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 São Félix do Araguaia/MT, 29 de maio de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37102 Nr: 1014-34.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio de Lima, Raimunda Marta de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640-MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:6171MS 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, denota-se que a parte autora não atendeu à 

determinação de promover o andamento do feito no que concerne a 

efetiva citação dos executados, eis que até o momento a angularização 

processual não se formou (fls. 80).

Deste modo, manifeste-se a parte exequente, antes de se proceder a 

medida constritiva pleiteada (Bacenjud).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41864 Nr: 2260-31.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Santos Campos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Ricardo de Souza Moura - OAB:17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Consta dos autos a comunicação de que o Requerente não compareceu 

na data designada para a perícia, bem como a certidão do Oficial de 

Justiça informando que não localizou o Autor para ciência da perícia a ser 

realizada.

É cediço que, a parte autora tem o dever de manter atualizado o seu 

endereço, consoante o disposto no parágrafo único do artigo 274 do CPC. 

A sua inércia denota desinteresse no prosseguimento do feito.

 Assim, determino a intimação do patrono do Autor para que informe o 

atual e correto endereço do Autor no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143850 Nr: 1216-35.2018.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Credito Financ. e Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão do exposto, e considerando que a mora do requerido 

encontra-se devidamente comprovada, DEFIRO a liminar requerida. II - 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, advertindo o Sr. Oficial de 

Justiça de que no auto de busca e apreensão deverá constar o nome e o 

CPF da pessoa que ficará como fiel depositário (fls. 04).III - Proceda-se a 

restrição judicial na base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM, referente ao veículo objeto da lide, através do 

Sistema RENAJUD, nos termos do §9°, art. 3° do Decreto-Lei no 911/1969. 

IV - Desde já fica a parte autora advertida de que não poderá alienar o 

bem objeto da lide até 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, a 

partir de quando consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem ao patrimônio do credor fiduciário, nos termos do 

disposto nos §§ 1° e 2°, do art. 3°, Decreto-Lei no 911/1969. V - Pois bem, 

efetivada a medida, no prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento da 

medida de busca e apreensão, poderá o devedor Fiduciante purgar a 

mora, com o pagamento das prestações vencidas e inadimplidas, com os 

acréscimos contratuais, bem como as vincendas (quitando o contrato), 

custas processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre 

o valor devido atualizado da causa, para fins de purgação de mora (Art. 

85, NCPC).Findo o prazo de 05 dias, a propriedade e posse plena e 

exclusiva do bem se consolidarão ao patrimônio do credor fiduciário.VI - 

Cite-se a parte ré, na forma requerida, para apresentação de resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias. Deverá constar do mandado a advertência de 

que “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor” 

(NCPC, art. 344).VII - Autorizo o Senhor Oficial de Justiça a proceder, em 

sendo necessário, de acordo com o que prevê o artigo 212, §2° do Código 
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Processo Civil e requisitar reforço policial, arrombamento.Intime-se. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31220 Nr: 2461-62.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinete dos Santos Rodrigues, DRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em decisão publicada no DJe no dia 15/12/2017 foi determinado que a 

parte autora acostasse aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

comprovante do prévio requerimento administrativo do benefício, sob pena 

de extinção do feito.

 Não atendida a determinação, em 02/03/2018 o causídico manifestou-se 

nos autos requerendo o sobrestamento do feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, com vistas a localização da autora para dar entrada ao 

requerimento administrativo.

 Ante o lapso temporal percorrido desde a data do pedido de fls. 145 (mais 

de 60 dias), determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, junte aos autos a comprovação do prévio requerimento 

administrativo, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21067 Nr: 1971-40.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Putencio Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a petição de fls. 95/96 informando o indeferimento administrativo do 

benefício pleiteado, intime-se a Autarquia Requerida para apresentar 

contestação de mérito, no prazo legal.

Com o retorno, intime-se o Requerente para que querendo apresente 

impugnação à contestação, no prazo legal.

Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33408 Nr: 2123-54.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivany Gomes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Latufe Carnevale 

Tufaile - OAB:260590/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Segundo informação à fl. 81verso da Procuradoria, foram tomadas as 

providências visando a implantação do benefício previdenciário.

 Assim, intime-se a Autarquia requerida para que informe se houve a 

implantação do benefício em favor da parte autora e a data de início de 

pagamento (DIP).

 Em caso negativo, determino que proceda a implantação do benefício, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária a ser fixada em caso 

de descumprimento.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21129 Nr: 2033-80.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a manifestação de fls. 96/97, DETERMINO que o Sr. Gestor reitere o 

cumprimento da decisão de fls. 83, observando-se o novo Município de 

residência da parte autora.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20956 Nr: 1860-56.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo de Lima Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Com razão a parte requerida (fl. 84verso), a perícia foi inconclusiva.

 Com isso, determino a intimação do perito Dr. Ricardo Pereira Araújo para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, complemente o laudo pericial, 

esclarecendo nos autos qual o grau de incapacidade do Requerente, se 

total ou parcial.

Com a manifestação, digam as partes no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, tornem-me os autos conclusos para análise.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21010 Nr: 1914-22.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Ciente dos acórdãos de fls. 58/63, 80/84 e 128/134.

Verifica-se que a sentença proferida no presente feito foi parcialmente 

reformada pelo Tribunal Regional Federal às fls. 58/63, sendo rejeitados os 

embargos de declaração às fls. 80/84.

Outrossim, a Desembargadora Federal Neuza Alves, Vice-Presidente do 

TRF da 1.ª Região, declarou prejudicados os Recursos Especial e 

Extraordinário, consignando que o INSS apresentou irresignação de mérito 

na apelação que interpôs (fls. 128/129).

 Logo, como a Autarquia requerida manifestou resistência a pretensão, 

restou caracterizado o interesse de agir da parte autora, sendo 

desnecessária a exigência de prévio requerimento administrativo. De modo 

que, revogo a decisão de fls. 137.

Denota-se que o v. acórdão transitou em julgado em 15/05/2015 (fl. 134).

Assim, intime-se a parte autora para que apresente o requeri-mento do 

cumprimento de sentença atendendo ao disposto no artigo 534 do Código 

de Processo Civil, acompanhado do demonstrativo discriminado e 

atualizado do cré-dito, sob pena de arquivamento dos autos.

Intime-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31871 Nr: 475-39.2011.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Oliveira Selmi, Idigar Resende dos Santos, 

Zulmira Resende dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mário Delanhese, Edith Novenia 

Delanhese, Leila Maria Gabriel Delanhese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelino Souto - 

OAB:58.066/SP, Vanderlan Ferreira de Carvalho - OAB:26487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6.456-A

 Dessa forma, INDEFIRO o pedido de decretação da revelia dos 

requeridos, eis que latente sua improcedência, razão pela qual determino o 

prosseguimento do feito, devendo os requeridos serem citados para, 

querendo, contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias.Após as 

contestações, intime-se os autores para, em igual prazo, impugnarem as 

contestações apresentadas.Ultrapassados os prazos, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, tornem-me os autos 

conclusos para análise. Intimem-se.Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31959 Nr: 570-69.2011.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de pensão por morte a 

requerente MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA, no valor de 01 (um) 

salário mínimo nacional, inclusive 13º, em consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Para a data de início do benefício, fixo a data do 

ajuizamento da ação.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora 

concedido, IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em julgado, 

juntando nos autos comprovante do cumprimento de referido comando. 

Devendo ser a autarquia intimada para o cumprimento da ordem. Quanto 

às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária 

a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de 

correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em 

conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997. ISENTA a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 

7.603/01. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbênciais, que fixo em 10% do valor da condenação, 

nos termos da Súmula 111 do STJ e tendo em vista o disposto no artigo 

85, § 2.º do Código de Processo Civil.Não havendo recurso voluntário, 

posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 

(mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo 

grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I 

do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado 

em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13831 Nr: 669-78.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idigar Resende dos Santos, Zulmira Resende dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mário Delanhese, Edith Novenia 

Delanhese, Eduardo Delanhese, Leila Maria Gabriel Delanhese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelino Souto - 

OAB:58.066/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adnair Demétrio Pereira da 

silva - OAB:3741-MT, Adolfo Gonçalves Martins Filho - 

OAB:12.304/A-MT, André Luiz dos Santos Custódio - OAB:MT 

13.346

 Vistos.

Verifica-se que o Requerido José Mário Delanhese já apresentara sua 

peça contestativa (fls. 399/448), e que a requerida Edith Novenia 

Delanhese já fora citada às fls. 568 e 584, não apresentando se 

manifestando no feito até a presente data. Os demais requeridos, Leila 

Maria Gabriel Delanhese e Eduardo Delanhese ainda não foram citados.

 Assim, Decreto a Revelia da requerida Edith Novenia Delanhese, nos 

termos do art. 344 do CPC, podendo a mesma intervir no feito a qualquer 

momento.

Determino o prosseguimento do feito, devendo os requeridos Leila Maria 

Gabriel Delanhese e Eduardo Delanhese serem citados para, querendo, 

contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias.

Após as contestações, intime-se os autores para, em igual prazo, 

impugnarem as contestações apresentadas.

Ultrapassados os prazos, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, tornem-me os autos conclusos para análise.

 Intimem-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13830 Nr: 11-20.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmo Rezende dos Santos, Maria Eunice Ribeiros 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mário Delanhese, Edith Novenia 

Delanhese, Eduardo Delanhese, Leila Maria Gabriel Delanhese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcellino Souto - 

OAB:58066/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Gonçalves Martins 

Filho - OAB:12.304/A-MT

 Vistos.

Verifica-se que a requerida Edith Novenia Delanhese fora citada às fls. 

402, não apresentando manifestação até a presente data, razão pela qual 

Decreto sua Revelia, nos termos do art. 344 do CPC, podendo a mesma 

intervir no feito a qualquer momento.

No mais, cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 414, certificando quanto 

ao cumprimento das missivas expedidas para tal finalidade, sendo que, 

caso necessário, reitere-as.

Após as contestações, intime-se os autores para, em igual prazo, 

impugnarem as contestações apresentadas.

Ultrapassados os prazos, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, tornem-me os autos conclusos para análise.

 Intimem-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35094 Nr: 1160-12.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Lucier dos Santos Andrade, Wenes 

Mendes Neres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cesar do Nascimento 

- OAB:16056

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação ministerial de fl. 279, designo audiência 

para interrogatório do acusado Wenes Mendes Neres, para o dia 

18/10/2018, às 16h30min (MT).

Intime-se, expedindo o necessário.

 Ciência ao MPE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137635 Nr: 968-06.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vieira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165/A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em que pese o requerimento do Exequente de inclusão dos sucessores 

no polo passivo, considerando o falecimento do Executado, verifica-se 

que o mesmo não informou a este Juízo seus nomes, qualificação e 

endereço pra inclusão no presente feito.

 Dessa forma, Intime-se o Exequente para informar quais são os 

sucessores do “de cujus”, com suas respectivas qualificações 

necessárias exigidas como requisitos das partes nos procedimentos 

judiciais (art. 319, II do CPC), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133763 Nr: 625-44.2016.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poliana Alves Pedrosa - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB:33533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A petição inicial foi recebida, sendo determinada à expedição de mandado.

 Regularmente citado, fls. 15, o requerido quedou-se inerte. Assim, 

constituído está, de pleno direito, o Título Executivo Judicial, por não haver 

Embargos, nem pagamento, nos termos do art. 701, §2° do CPC.

Converta-se a presente ação em Execução de Titulo Judicial.

Após, na forma do artigo 523, do CPC, intime-se o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Transcorrido o prazo assinalado, sem o pagamento voluntário, nos termos 

do art. 525, do CPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

Executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

 Fica a parte Executada advertida que, não ocorrendo o pagamento 

voluntário, o débito será acrescido de multa e de honorários de advogado 

de dez por cento.

Intime-se.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140157 Nr: 2545-19.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danillo Gonçalves Ataides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:4443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique a Secretaria quanto a tempestividade da decisão de fls. 34/44.

Após, intime-se a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 11245 Nr: 2183-37.2005.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia da Silva Rosa, Valdivino Franco da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Vistos, etc.

Ante a certidão retro, manifeste-se a parte Exequente no prazo de 05 

(cinco) dias.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133794 Nr: 650-57.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristinae de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Ante a petição de fls. 49/52 informando do indeferimento administrativo da 

concessão do benefício pleiteado, intime-se a parte Requerida para 

manifestar e/ou apresentar contestação, no prazo legal.

Com o retorno, intime-se o Requerente para se manifestar e/ou impugnar 

eventual contestação, no prazo legal.

Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14357 Nr: 1023-06.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Silva Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito em ordem.

Aguarde-se a juntada do laudo médico pericial.

Após, digam as partes no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135564 Nr: 1874-30.2016.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRM, YTMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Ante a certidão retro, manifeste-se a parte requerente, requerendo o que 

entender de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20214 Nr: 1112-24.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Medeiros dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cesar do Nascimento 

- OAB:16056
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 Vistos, etc.

Considerando certidão de fl. 75, Intime-se pessoalmente a exequente para, 

no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias manifeste interesse 

no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento de mérito com base no artigo 485, III do Código de Processo 

Civil.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16986 Nr: 1519-98.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Funcionários Público do Município de Alto 

Boa Vista, Raimundo Nonato Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Boa Vista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT, Takechi Iuasse - OAB:6113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 Vistos, etc.

Atualize o cálculo via Contador Judicial, em razão do lapso temporal 

transcorrido desde a petição de fls. 177.

Advindo o cálculo judicial, intimem-se as partes para se manifestarem se 

concordam com os cálculos, no prazo legal.

Se positivo, proceda ao disposto no inciso I, §3°, artigo 535 c/c com §1° do 

artigo 910, todos do Código de Processo Civil.

Atente-se a Serventia para que todas as intimações/publicações em face 

da parte autora sejam feitas conforme requerido às fls. 179.

 Após, comprovado o depósito, expeçam-se os alvarás, voltando-me os 

autos conclusos para extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 3889 Nr: 442-64.2002.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Rodrigues Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de Defesa Agropecuário do Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Sérgio Antônio S. Damian - 

OAB:3775

 Vistos.

Razão assiste a parte autora.

Remetam-se os autos ao digno contador judicial para que o mesmo refaça 

o cálculo de fls. 366/367, considerando como termo inicial para a 

contagem dos juros moratórios, a data do evento danoso (09/11/2001), 

haja vista ser questão sumulada perante o STJ (súmula nº. 54).

Após, diga a parte autora.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139527 Nr: 2158-04.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Oliveira Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural requerida por Maria Aparecida de Oliveira Melo.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o 

alegado na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 28/02/2019 as 17:30 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139924 Nr: 2400-60.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Leão da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:18.258 /MT, Andre Luis de Jesus Laurindo - OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural requerida por Marilza Leão da Silva.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o 

alegado na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 28/02/2019 as 17:00 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38382 Nr: 2191-33.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Martins Lopes
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo Santo Antonio - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emília Borges de Sá - 

OAB:22134-B

 Dessa forma, DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 10 de julho de 2018, às 13h00min. (Horário Oficial do Estado de 

Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem 

necessárias para a realização do ato.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 01 de março de 

2018.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35056 Nr: 1120-30.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 Autos ID N.º 35056

Vistos.

Considerando o grande volume de processos que assolam essa Vara 

aguardando deliberação, necessário a readequação da pauta com o intuito 

de conferir maior celeridade na prestação jurisdicional dos feitos em 

andamento.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 23/04/2019, às 

14h30min (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. 

Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 30 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142202 Nr: 267-11.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Henrique Antônio do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 Autos ID N.º 142202

Vistos.

Considerando que esta magistrada estará participando da Oficina de 

Prevenção à Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis ou 

Degradantes para Magistrados do TJ de Mato Grosso, nos dias 07 e 

08.06.2018, promovido pela ESMAGIS, bem como a necessidade de se 

ausentar desta Comarca no dia 06.06.2018, para fins de locomoção à 

cidade de Cuiabá – MT, restam prejudicadas as audiências designadas 

durante este período.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 19/07/2018, às 

13h00min. (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 30 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33468 Nr: 2190-19.2011.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diulisses Pulcherio Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 Autos ID N.º 33468

Vistos.

Considerando que esta magistrada estará participando da Oficina de 

Prevenção à Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis ou 

Degradantes para Magistrados do TJ de Mato Grosso, nos dias 07 e 

08.06.2018, promovido pela ESMAGIS, bem como a necessidade de se 

ausentar desta Comarca no dia 06.06.2018, para fins de locomoção à 

cidade de Cuiabá – MT, restam prejudicadas as audiências designadas 

durante este período.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 12/06/2018, às 

17h00min. (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 30 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38025 Nr: 1884-79.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edimilson Dias Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 38025

Vistos.

Considerando que esta magistrada estará participando da Oficina de 

Prevenção à Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis ou 

Degradantes para Magistrados do TJ de Mato Grosso, nos dias 07 e 

08.06.2018, promovido pela ESMAGIS, bem como a necessidade de se 

ausentar desta Comarca no dia 06.06.2018, para fins de locomoção à 

cidade de Cuiabá – MT, restam prejudicadas as audiências designadas 

durante este período.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 12/06/2018, às 

15h00min. (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 30 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133242 Nr: 290-25.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Carlos Alves de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Autos ID N.º 133242

Vistos.

Considerando que esta magistrada estará participando da Oficina de 

Prevenção à Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis ou 

Degradantes para Magistrados do TJ de Mato Grosso, nos dias 07 e 

08.06.2018, promovido pela ESMAGIS, bem como a necessidade de se 
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ausentar desta Comarca no dia 06.06.2018, para fins de locomoção à 

cidade de Cuiabá – MT, restam prejudicadas as audiências designadas 

durante este período.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 12/06/2018, às 

16h00min. (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 30 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17378 Nr: 303-68.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivian Kellen Penasso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Penasso - 

OAB:18.427-B, Vinícius de Melo Ribeiro - OAB:14977-OAB/GO

 Autos ID N.º 17378

Vistos.

Considerando que esta magistrada estará participando da Oficina de 

Prevenção à Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis ou 

Degradantes para Magistrados do TJ de Mato Grosso, nos dias 07 e 

08.06.2018, promovido pela ESMAGIS, bem como a necessidade de se 

ausentar desta Comarca no dia 06.06.2018, para fins de locomoção à 

cidade de Cuiabá – MT, restam prejudicadas as audiências designadas 

durante este período.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 12/06/2018, às 

13h40min. (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 30 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18672 Nr: 1577-67.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Luz Crespan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179-MT, Rodrigo Kurz Roggia - OAB:13301-A

 Autos ID N.º 18672

Vistos.

Considerando que esta magistrada estará participando da Oficina de 

Prevenção à Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis ou 

Degradantes para Magistrados do TJ de Mato Grosso, nos dias 07 e 

08.06.2018, promovido pela ESMAGIS, bem como a necessidade de se 

ausentar desta Comarca no dia 06.06.2018, para fins de locomoção à 

cidade de Cuiabá – MT, restam prejudicadas as audiências designadas 

durante este período.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 12/06/2018, às 

13h00min. (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 30 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43145 Nr: 344-25.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renivan Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 Autos ID N.º 43145

Vistos.

Considerando o grande volume de processos que assolam essa Vara 

aguardando deliberação, necessário a readequação da pauta com o intuito 

de conferir maior celeridade na prestação jurisdicional dos feitos em 

andamento.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 13/03/2019, às 

15h00min (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. 

Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 30 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142566 Nr: 468-03.2018.811.0017

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Silva de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ulisses Francisco Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos cód. nº 142566

Visto, etc.

Prima facie, pelo que se tem da inicial, entendo que o valor atribuído à 

causa pela autora não estampa o real conteúdo econômico imediato 

abrangido pela lide. Insta ressaltar que o STJ já cristalizou que o valor da 

causa deve corresponder ao conteúdo econômico da pretensão do autor 

(STJ-RT 780/198).

Explico. O imóvel urbano usucapiendo possui uma área de 1.240,50 (um 

mil e duzentos e quarenta metros e cinquenta centímetros), enquanto o 

valor dado à causa foi de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que não é 

condizente com o tamanho e a descrição do bem.

 Em tema de usucapião é viável adotar-se como valor da causa a 

estimativa pecuniária de que se vale a municipalidade para lançamento do 

imposto predial e territorial urbano, denominado valor venal do imóvel, haja 

vista que o Código de Processo Civil foi silente a respeito.

 As regras sobre o valor da causa são de ordem pública, podendo o 

magistrado de ofício determinar a correção quando for atribuído à causa 

valor manifestamente discrepante quanto ao seu real conteúdo 

econômico.

 Nesse diapasão, conforme disposto no artigo 321 do NCPC, determino 

que o autor emende a inicial em 15 (quinze) dias, retificando o valor da 

causa e, consequentemente, complementando o recolhimento das custas 

e taxa judiciária, se for o caso, sob pena de extinção do feito sem exame 

do mérito.

 Decorrido o prazo, com ou sem cumprimento da determinação, tornem os 

autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 30 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44674 Nr: 1291-79.2015.811.0017

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Luiza Pires Silva Comercio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. L. A. A. - Outor Verde de Mato Grosso - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 764 de 823



Coop de Cred Livre Adm Ass Ouro Verde de MT - Sicredi Ouro Verde, 

Aneflex Fios e Cabos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, 

VI, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de 

eventuais custas processuais remanescentes. P.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.São Félix 

do Araguaia-MT, 30 de Maio de 2018.Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 17326 Nr: 189-32.2009.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A união

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar de Morais Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEMAR DE MORAIS BUENO, Cpf: 

21998485153, Rg: 981862, Filiação: João de Morais Bueno e Divina 

Caetana de Morais, data de nascimento: 25/03/1960, brasileiro(a), natural 

de Itapuranga-GO, convivente, piloto. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/02/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

UNIÃO em face de ADEMAR DE MORAIS BUENO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FGMT200800310, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 00310/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/11/2003

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 20.855,29

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14426 Nr: 1277-76.2007.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Pereira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito à matéria de imprensa para INTIMAR a parte autora, na 

pessoa de suas advogadas constituídas nos autos, cientificando-as do 

pagamento dos RPVs expedidos nos autos, requerendo seja adotado as 

providências necessárias para o levantamento dos valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40415 Nr: 1110-15.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ribeiro Camelo, Luiz Otávio Castro 

Camelo Lobo, Alencar de Oliveira Lobo Filho, Alencar de Oliveira Lobo, 

Amelia Cristina de Castro Came, Joanir de Castro Camelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Staniszewki - 

OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNCG/MT, 

impulsiono o feito à matéria p/ imprensa para INTIMAR a Parte Autora para 

manifestar-se sobre a Certidão de fl. 74 e fl. 85, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17305 Nr: 198-91.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvane Alves da Silva, Vander Carlos Leandro de 

Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Camelo Neto, Pedro Moreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 Vistos.

Ante o lapso temporal transcorrido (mais de quatro anos), intime-se a 

parte exequente pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42867 Nr: 142-48.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Rocha Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, julgo improcedente a impugnação, homologando o 

cálculo apresentado às fls. 66, e nos termos do art. 924, II do NCPC, julgo 

extinta a presente execução.Transitada em julgado a sentença, expeça-se 

a requisição de pequeno valor (RPV) ao Excelentíssimo Senhor Presidente 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, do valor homologado 

na presente execução.Após, com informação nos autos acerca do 

depósito, expeça-se alvará de levantamento em favor da D. Advogada do 

Autor, devendo esta prestar contas dos valores levantados, no prazo de 

30 (trinta) dias, após o efetivo levantamen-to.Decorrido o prazo acima 

assinalado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.São Félix do 

Araguaia - MT, 28 de maio de 2018.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza 

Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20992 Nr: 1896-98.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Martins da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o informado às fls. 181/184, determino a remessa dos autos ao 

Contador Judicial, para manifestação do que entender cabível.

 Após, abram-se vistas às partes para se manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010006-03.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

S A DE FARIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO JOSE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010006-03.2017.8.11.0017. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: S A DE FARIA - ME Parte Ré: EXECUTADO: DIVINO JOSE 

OLIVEIRA - ME Decisão Vistos, etc. Defiro o pedido veiculado pela parte 

promovente, já deferido pelo Magistrado anterior em decisão de ID nº 

8696131 , para o fim de autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro 

encontrada nas contas ou aplicações financeiras da parte promovida, 

DIVINO JOSÉ OLIVEIRA-ME (CNPJ 15.353.751/001-69), até o valor indicado 

no demonstrativo de cálculo (R$ 5.341,27), o que deverá ser efetivado por 

meio da penhora on line, via BACENJUD. Caso seja confirmado o bloqueio 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do promovido, 

considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema Bacenjud que será juntado aos autos, 

procedendo-se em seguida, a intimação do promovido para os fins legais, 

que pode se dar na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, 

pessoalmente. Às providências, expedindo-se o necessário. São Félix do 

Araguaia - MT, 09 de Maio de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010005-18.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

S A DE FARIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E A KLUSENER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010005-18.2017.8.11.0017. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: S A DE FARIA - ME Parte Ré: EXECUTADO: E A KLUSENER - 

ME Decisão Vistos, etc. Defiro o pedido veiculado pela parte promovente, 

já deferido pelo Magistrado anterior em decisão de ID nº 8695892 , para o 

fim de autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas 

contas ou aplicações financeiras da parte promovida, E A KLUSENER - ME 

- CNPJ: 26.797.647/0001-80), até o valor indicado no demonstrativo de 

cálculo (R$ 5.503,63), o que deverá ser efetivado por meio da penhora on 

line, via BACENJUD. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira em nome do promovido, considerar-se-á 

efetuada a penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema Bacenjud que será juntado aos autos, procedendo-se em seguida, 

a intimação do promovido para os fins legais, que pode se dar na pessoa 

de seu advogado, ou, na falta deste, pessoalmente. Às providências, 

expedindo-se o necessário. São Félix do Araguaia - MT, 09 de Maio de 

2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000027-05.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERNANDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANNE RENATA COSTA SILVA OAB - GO46218 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000027-05.2018.8.11.0017. REQUERENTE: BRUNO FERNANDES DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS ETC, Trata-se de 

Ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário com pedido de 

tutela provisória de urgência c/c indenização por danos morais promovida 

por BRUNO FERNANDES DA COSTA em face de BANCO DO BRASIL S/A. 

Alega a parte autora em sua inicial que recebia seus proventos (salário), 

como policial militar, na instituição financeira Banco do Brasil S/A; no 

entanto, há sete meses, por melhor comodidade, o Requerente transferiu 

seu recebimento por meio de portabilidade para a instituição financeira 

Caixa Econômica Federal. Ocorre que, o salário líquido do requerente 

referente ao mês de janeiro fora de R$ 2.661,47 (dois mil, seiscentos e um 

reais e quarenta e sete centavos), o qual deveria ser transferido da data 

de 11/02/2018 pelo requerido para a conta do Requerente na instituição 

financeira Banco Caixa Econômica Federal, como ocorrem todos os meses 

após a portabilidade. Porém, alega o autor que tal valor não fora 

depositado, conforme restou comprovado pelos extratos bancários 

anexos. Pelo que se depreende dos autos, o requerente entrou em 

contato com a Secretaria de Segurança Pública Estadual, órgão 

responsável pelos repasses, e fora informado que o subsídio fora 

repassado normalmente ao Banco do Brasil S/A. Ao se dirigir até a 

agência do Banco do Brasil, fora informado que seu subsídio referente ao 

mês de janeiro de 2018 fora retido de forma INTEGRAL pelo banco 

requerido, devido a uma suposta inadimplência. Juntou aos autos o 

demonstrativo de cálculo de folha de pagamento referente ao mês de 

janeiro de 2018, o qual consta o total líquido de seus proventos no valor de 

R$ 2.661,47 (dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e sete 

centavos) – ID nº. 13130249, bem como o extrato de conta referente ao 

mês de fevereiro, o qual não consta o repasse do salário ao requerente 

por meio da portabilidade. Ademais, a parte autora nega qualquer 

inadimplência para com o requerido, eis que a maioria de suas dívidas são 

pagas por desconto direto na folha de pagamento, conforme se evidencia 

pelo extrato juntado. Deste modo, pugna a parte autora que seja 

reconhecida e declarada a ilegalidade da retenção salarial do autor por 

parte da instituição bancária requerida, concedendo a antecipação de 

tutela no sentido de restituir imediatamente o valore retido indevidamente 

referente a integralidade de seu salario do mês de janeiro do corrente ano. 

É o necessário. Decido. Da tutela de urgência. A tutela de urgência merece 

acolhida. Acerca do tema o art. 300, do CPC assim dispõe: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. A primeira condição para o deferimento da 

tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade “aquela que 

surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem 

que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno 

Dantas. RT, 2015, p. 782) Em outras palavras, o autor “deve demonstrar 

que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou 

muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo 

Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 

2015, p. 472). No caso em exame, concluo pela presença do referido 

pressuposto, considerando as alegações e documentos trazidos pelo 

requerente na inicial aliado ao fato que tais retenções se mostram 

totalmente descabidas, em face da impossibilidade de retenção dos 

proventos de natureza puramente salarial, de maneira que presente o 

elemento de evidência da probabilidade do direito, bem como, do perigo de 

dano, pois, via de regra, a conduta da parte requerida causa evidente 

desequilíbrio na vida econômica do autor, ante o caráter alimentar do 

mesmo. Neste sentido, restou comprovado que o valor retido tem natureza 

salarial, portanto impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do CPC. 

Veja-se que a conduta da parte requerida mostra-se como ilegal, pois não 

podem os estabelecimentos bancários lançarem mão de vencimentos ou 

proventos, obrigatoriamente depositados em sua agências para pagar-se, 

eis que esses valores, em princípio, são impenhoráveis. 

Consequentemente, se não podem sofrer constrição judicial, muito menos 

o banco credor tem direito à retenção, visto que possuem natureza 

alimentar. Sabe-se que a “conta-salário” é um tipo especial de conta 
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destinada a receber salários, proventos, soldos, vencimentos, 

aposentadorias, pensões e similares, e é defeso ao banco reter 

integralmente o salário do correntista. Quanto à ordem específica liminar 

da obrigação de fazer almejada pelo requerente, o art. 536, caput e § 1º, 

c/c art. 537, caput e § 1º, do CPC, assim dispõem: “Art. 536. No 

cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a 

efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 

exequente. · 1º. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá 

determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e 

apreensão, remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras (...)”. 

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 

aplicada na fase de conhecimento, EM TUTELA PROVISÓRIA ou na 

sentença (...) · 1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, MODIFICAR 

O VALOR ou a periodicidade da multa (...)”. Com efeito, em observância ao 

princípio constitucional da efetividade da prestação jurisdicional inserto no 

art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, é de rigor a implementação de meio 

coercitivo adequado e suficiente para garantir o cumprimento do 

provimento jurisdicional prolatado. Consoante a doutrina processualista 

qualitativa, tais medidas não estão elencadas em rol taxativo na lei 

processual – princípio da tipicidade formal das medidas executivas – mas 

obedecem ao princípio da atipicidade. Em outras palavras, quando se trata 

de execução fundada obrigação específica, de fazer, não fazer ou 

entregar coisa certa, o juiz poderá valer-se até mesmo de meios 

executivos não previstos expressamente no CPC, como meio de entregar 

a efetiva tutela jurisdicional. Em hipóteses como o presente caso pode o 

juiz determinar toda e qualquer medida necessária à efetivação da tutela 

ou à obtenção do resultado prático equivalente, impondo o mecanismo que 

entender apto e suficiente para a situação concreta. Referido princípio tem 

origem na forte tendência de se municiar o juiz de amplos poderes na 

condução do processo, assumindo posição participativa e comprometida 

com a prestação da tutela jurisdicional, em decorrência da multiplicidade e 

a complexidade das situações litigiosas que podem ser levadas a juízo. 

Portanto, ante o risco de se excluir direitos merecedores da tutela 

adequada, impõe-se a gradual observância do princípio da atipicidade, 

pois, um sistema que adota com exclusividade o princípio da atipicidade 

das medidas executivas, prevendo medidas executivas específicas 

apenas para alguns direitos, deixa desprovidos de tutela diversos direitos 

que não tenham sido lembrados pelo legislador (MEDINA, José Miguel 

Garcia. Execução Civil. Princípios fundamentais. São Paulo: RT, 2002, p. 

298). Avaliando as circunstâncias do presente caso, reputo suficiente 

para o fim a que se destina a fixação de medida coercitiva consistente em 

multa diária por descumprimento da ordem judicial, no valor diário de R$ 

500,00(quinhentos reais). Pelo exposto, DEFIRO a liminar almejada pelo 

autor para DETERMINAR que a parte requerida proceda à restituição 

imediata do valore retido indevidamente referente ao mês de janeiro de 

2018, no importe de R$ 2.661,47 (dois mil, seiscentos e sessenta e um 

reais e quarenta e sete centavos) a ser depositada na conta corrente do 

autor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da intimação desta 

decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Defiro 

o pedido de inversão do ônus da prova. DEFIRO a justiça gratuita neste 

momento, de acordo com a legislação vigente. Remeta-se o presente feito 

ao Centro Judiciário, a fim de convidar às partes e seus patronos a se 

fazerem presentes em Sessão de mediação a ser designada pela Gestora 

do Centro, para oportunizar lhes a conciliação. Proceda-se o necessário 

para a realização da Sessão de Mediação. Restando infrutífera a tentativa 

de conciliação, tornem-me os autos conclusos para prosseguimento do 

feito. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 04 de Junho de 2018. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 18/2018 - CA

A Doutora Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini - Juíza de Direito e Diretora 

do Foro desta Comarca de Porto Esperidião, no uso de suas atribuições 

legais e na forma da Lei, etc.

CONSIDERANDO a recomendação proferida pelo Excelentíssimo 

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO – Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça/MT, em expediente n.º 0048829-05.2018.811.0000, em 29 de maio 

de 2018, a qual recomenda aos Senhores Juízes Diretores do Foro das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso deliberarem sobre eventual 

suspensão dos prazos processuais, desde que mantido o expediente 

forense, diante a situação concreta de cada Município, devido a falta de 

combustível para locomoção, visando garantir o acesso a justiça, 

resguardando as prerrogativas dos advogados e jurisdicionados;

CONSIDERANDO ainda o Ofício 2018 da OAB/MT, através da Sétima 

Subseção de Mirassol D’Oeste/MT, o qual solicita a suspensão dos prazos 

processuais;

RESOLVE:

Art. 1.º SUSPENDER os prazos processuais no âmbito do Foro Judicial 

desta Comarca no período de 29/05 a 04/06/2018.

Art. 2.º Esta Portaria entrará em vigor, a partir desta data, revogando-se 

as disposições em Contrário.

Publique e cumpra-se, remetendo cópia ao Tribunal de Justiça, à 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso e a Sétima Subseção da 

OAB/MT.

 Porto Esperidião/MT, 29 de maio de 2018.

 Lilian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50306 Nr: 1312-45.2011.811.0098

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Roseane Cardoso Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Chaves Lira - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B

 Autos: 1312-45.2011.811.0098

Código: 50306

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27114 Nr: 501-90.2008.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João José da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Rodrigo Victorino - 

OAB:

 Autos: 501-90.2008.811.0098

Código: 27114

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, ajuizada por JOÃO JOSÉ DA CRUZ, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos qualificados nos autos.

Certifique-se a SECRETARIA deste Juízo quanto ao cumprimento e ou 

decurso de prazo da decisão de fls. 135, haja vista a concordância da 

parte autora (fl. 135) com os cálculos apresentados pelo Contador Judicial 

às fls. 134/134-v.

Após, concluso para eventual homologação.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini
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Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50310 Nr: 1314-15.2011.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Divanir Dias Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Chaves Lira - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B

 Autos nº. 1314-15.2011.811.0098.

Código nº. 50310.

Vistos.

Tendo em visto o decurso do prazo, intimem-se a exequente para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar cálculo atualizado do débito 

exeqüendo.

 Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação do requerimento 

inserto na peça processual de fl. 337.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52347 Nr: 467-42.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarete da Silva Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Serafim de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zilene Maria do Carmo 

Bissolli - OAB:17061/MT

 AUTOS Nº467-42.2013.811.0098.

CÓDIGO Nº. 52347.

Vistos.

DETERMINO intimação da delegacia desta comarca de Porto Esperidião/MT, 

para no prazo de 48 horas juntar ao feito a conclusão do inquérito policial 

para o prosseguimento dos autos, tendo em vista o transcurso excessivo 

do prazo.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50598 Nr: 1557-90.2010.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frente Parlamentar de Apoio Ao Agentes Comunitários 

de Saúde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Glória D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Patrícia Salgado - 

OAB:13.260-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Gomes de Almeida - 

OAB:5985/MT, Willian Catarino Soares - OAB:5664

 Código nº 50598

Vistos.

Determino que a intimação de a respeito do despacho de fl. 136 seja 

efetivada na pessoa do Dr. Ricardo Gomes de Almeida, conforme 

requerido à fl. 142.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de março de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58368 Nr: 731-54.2016.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Carrasco Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fatima Aparecida Argentino Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O, GEOVANI MENDONÇA DE FREITAS - 

OAB:11473-B, UBIRAJARA VICENTE LUCA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Autos: 731-54.2016.811.0098

Código: 58368

Vistos.

Considerando o pedido das partes às fls. 63/64, bem como a juntada de 

termo de autocomposição entre os litigantes (fls. 65/67), em obediência ao 

art. 698 do CPC, antes da apreciação do acordo, necessário o parecer 

Ministerial.

Assim, notifique-se o Ministério Público a manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, concluso para decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54802 Nr: 1168-66.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lopes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atibaia Comércio, Exportação e Importação 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joder Bessa e Silva - 

OAB:17779, Juliana Rodrigues Bessa - OAB:18.278, Maraísa 

Fonseca Zancheta - OAB:17.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emmanuel Galli Baldini dos 

Reis - OAB:328.557/SP, Jacqueline AP. de Camargo - 

OAB:361.690-SP, Tatiana Gurjão Silveira - OAB:209.690/SP, Tomás 

de Locio e Silva Cardoso - OAB:244.255/SP

 AUTOS Nº. 1168-66.2014.811.0098.

CÓDIGO Nº. 54802.

Vistos.

 Cuida-se de Embargos de Declaração manejados por ANTONIO LOPES DE 

SOUZA, alegando que houve contradição em decisão de folhas nº. 

135/137.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

Decido.

O recurso de embargos de declaração é cabível para as hipóteses de 

contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes 

do que se encontra disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

 Nesse sentido, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito 

de incidência restrito pelo art. 1022 do Novo Código de Processo Civil, o 

qual prescreve:

 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º ”.(sem 
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negrito no orginal).

Pois bem, verifico que assiste razão a embargante, uma vez que ocorreu 

omissão na decisão prolatada indeferindo a petição inicial e julgando 

extinção artigo 485, inciso I do Código do Processo Civil.

 Assim, partindo-se desta premissa e considerando que a sentença não 

transitou em julgado, podendo ser modificada, vislumbro que os presentes 

embargos merecem acolhimento.

Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os PROVEJO para sanar a contradição contida na 

sentença de folhas nº. 135/137que passa a vigorar com a seguinte 

redação, ao final:

“Ante o exposto, DETERMINO que o registrador imobiliário pratique o 

registro aquisitivo considerando o teor das certidões negativas fiscais, a 

ser expedido juntamente com a respectiva carta de adjudicação.”

 Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54093 Nr: 607-42.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O M da Silva Filho - ME, Orlando Maximiano da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Khristian Santana Ramos - 

OAB:10318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 AUTOS Nº607-42.2014.811.0098.

CÓDIGO Nº. 54093.

Vistos.

Defiro a restituição nos moldes pleiteados em fls. 208/211, após, não 

havendo quaisquer circunstâncias a serem ainda discutidas, DETERMINO 

o arquivamento dos autos, com as devidas baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57849 Nr: 410-19.2016.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A J Batista Silva Comercio de Moveis EPP, Ilson José 

Justo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 Autos: 410-19.2016.811.0098

Código: 57849

Vistos.

Intime-se o embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as 

custas processuais, sob pena de cancelamento do feito na distribuição, 

nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57850 Nr: 411-04.2016.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I J J da Silva ME, Ilson José Justo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 Autos: 411-04.2016.811.0098

Código: 57850

Vistos.

Cumpra-se a decisão anterior de fl. 37, procedendo com a referida 

intimação.

Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57973 Nr: 493-35.2016.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lívia Patriota de Holanda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B

 Autos: 493-35.2016.811.0098

Código: 57973

Apenso: 29007

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO, oposto pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, em ação de execução de sentença, ajuizada por 

ANTONIO JOSÉ DA SILVA, todos já qualificados nos autos.

A sentença que julgou procedente os presentes embargos às fls. 20/21-v, 

acolheu a tese da Embargante quanto ao excesso no valor apresentado 

pelo Exequente, logo, homologou os cálculos apresentados pela autarquia 

executada.

 Na mesma decisão, condenou a parte exequente em honorários 

advocatícios sobre o valor sucumbido, todavia, suspendeu a sua 

cobrança ante a gratuidade da justiça outrora deferida.

Contra a decisão de manutenção da gratuidade em epígrafe, a Executada 

insurgiu às fls. 23/24, requerendo o afastamento da gratuidade deferida e 

consequentemente a devida cobrança dos honorários sucumbenciais 

fixados na r. sentença retro, sob o argumento de que a Exequente está na 

iminência de receber vultosa quantia pecuniária, ante o êxito processual.

É o breve relatório.

 Fundamento e decido.

 Inicialmente, não obstante a coerente explanação jurídica perpetrada pela 

Embargante, no entendimento deste Juízo, melhor êxito não lhe assiste no 

tocante a sua pretensão, portanto não merece prosperar.

Sustenta a Embargante que diante do recebimento, pela 

Embargada/Exequente, do elevado valor de R$ 125.882,85 (cento e vinte e 

cinco mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), 

estaria mitigada a condição autorizadora da concessão da gratuidade da 

justiça, haja vista que a sucumbência no valor de R$ 5.705,82 (cinco mil 

setecentos e cinco reais e oitenta e dois centavos), seria ínfimo se 

comparado ao montante recebido pela Exequente.

Pois bem, entendo que os argumentos da Embargante encontra-se em 

descompasso com o princípio da razoabilidade, isto porque, não bastasse 

o fato de que a ação cognitiva originou-se na omissão da Executada 

quanto ao reconhecimento pretérito do direito do Requerente em sede 

administrativa, acolhe-la seria a prima facie, admitir a ideia equivocada de 

que todo beneficiário da justiça gratuita não poderia obter êxito na 

prestação jurisdicional.

No mesmo entendimento, colaciono decisão de Instância Superior:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFICIÁRIO DA 

JUSTIÇA GRATAUITA. CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A questão a ser apreciada neste 

apelo cinge-se à possibilidade de condenação da exequente/embargada 

ao pagamento de verba honorária, mesmo sendo ela beneficiária da justiça 

gratuita. 2. Diante do preenchimento dos requisitos exigidos para 

concessão da referida benesse e, por conseguinte, do seu deferimento, a 

parte passa a usufruir de isenção legal quanto às despesas processuais, 

entre elas os honorários advocatícios. 3. O fato de a 

exequente/embargada ter créditos a receber não afasta a sua condição 

de pobreza de modo a revogar o benefício deferido na ação principal. 
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Acaso se entendesse de forma diversa, haveria a perda do direito à 

isenção de todo o beneficiário que postulasse em juízo e viesse a obter 

sucesso em sua demanda. 4. É entendimento jurisprudencial que a 

condição de beneficiária da justiça gratuita deferida no processo de 

conhecimento também se aplica em favor da embargada, mesmo quando 

forem julgados procedentes os embargos à execução. Apelação 

improvida. (TRF5 - AC 00039753820134058200, Desembargador Federal 

José Maria Lucena, Primeira Turma, DJE: 31/07/2014) (grifei).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARTE EMBARGADA 

VENCIDA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO NA AÇÃO DE 

CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA AFASTADA. 1. A parte embargada, 

vencida, é beneficiária da justiça gratuita, cujo benefício foi deferido na 

ação de conhecimento, portanto resta afastada a sua condenação em 

honorários advocatícios nos presentes embargos à execução e não 

apenas a suspensão da cobrança da verba de sucumbência. 2. Embargos 

de declaração providos. Efeitos infringentes ao julgado. (TRF5 – EDAC 

0002492612013405830002, Desembargador Federal Manoel Erhardt, - 

Primeira Turma, DJE: 02/10/2014).

Outrossim, cumpre destacar que a ação de conhecimento data de 

15/01/2010 (mais de 8 anos), levando a uma conclusão lógica, ter o 

Exequente por via obliquo realizado uma “poupança forçada”, bem como, 

usando o mesmo raciocínio da Embargante, com um simples cálculo 

aritmético, estaríamos diante de um valor mensal de aproximadamente R$ 

1.066,80, a considerar desde a data do indeferimento administrativo 

(31/07/2008), conforme fl. 16 do feito principal sob o código 29007, em 

apenso.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de impugnação feito pela 

Embargante quanto ao afastamento da justiça gratuita deferida ao 

Embargado/Exequente, logo mantenho a gratuidade da justiça outrora 

deferida.

 RATIFICO a sentença proferida nos presentes embargos, a qual deverá 

ser cumprida em sua totalidade, respeitado, obviamente o direito a 

eventuais recursos cabíveis.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61846 Nr: 1404-13.2017.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noé Estevão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zilene Maria do Carmo 

Bissolli - OAB:17061/MT

 PROCESSO/CÓD. N° 61846Vistos.Trata-se de ação penal instaurada para 

apurar suposta prática de delito de tráfico de drogas – art. 33 da Lei nº 

11.3423/2006, em que figura como réu Noé Estevão da Silva.O acusado 

fora denunciado juntamente com Ednilton Aguilera de Carvalho, e, pelo fato 

de não ter sido preso em flagrante, após representação do Ministério 

Público, teve sua prisão preventiva decretada conforme decisão de fls. 

60/63. Uma vez foragido, a ação penal fora desmembrada em relação ao 

acusado Noé Estevão da Silva, sendo determinada sua notificação via 

edital (fls. 155/156).Às fls. 168-verso sobrevieram informações acerca do 

cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de Noé.Por 

conseguinte, às fls. 184/187, a defesa do denunciado Noé Estevão da 

Silva permanecer.No caso em liça, é de bom alvitre realçar que se trata de 

infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da 

sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios 

abalos a ordem pública, de sorte que a liberdade da requerente no seio da 

comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de 

insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os 

mesmos estímulos relacionados com as infrações penais que foram 

cometidas, se colocado em liberdadeNo mais, como se observa, os 

motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva ainda subsistem 

com robustez, de forma que dão azo à manutenção provisória do 

requerente no cárcere.A base fática sobre a qual rendeu ensejo à 

decretação da prisão provisória do indiciado — sob o pretexto de garantir 

a ordem pública (decisão de fls. 60/63) —, até o presente momento, 

manteve-se íntegra, sem quê se operasse qualquer variação ou 

modificação do contexto fático subsequente. Pelo exposto, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do 

requerente NOÉ ESTEVÃO DA SILVA.Notifique-se o Ministério 

Público.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 30 de maio de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31974 Nr: 759-81.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucimar Franciscão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Requerida, via DJE, para que tome ciência da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17178 Nr: 365-79.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, nesta data, procedi com o cadastro da 

RPV no e-PrecWeb, Requisição nº 0000023.2018.8.00847 e 

0000024.2018.8.00847, conforme documentos em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54374 Nr: 239-48.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTOS E 

INVESTIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste 

nos autos acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45179 Nr: 303-92.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMBDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste 

nos autos acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 57.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37203 Nr: 1074-41.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NILSON COSTA DANARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - 

OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste 

acerca da devolução de AR (ref.67)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58945 Nr: 2203-76.2018.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR LUÍS VANZUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME - 

"TELEXFREEINC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18587/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, emende a 

petição inicial acostando aos autos os documentos necessários a 

comprovar que a mesma possui quantia a ser restituída pela requerida, 

com o fito de se comprovar a legitimidade da parte, bem como acoste aos 

autos cópia do acórdão, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Após, transcorrido o prazo supra, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58944 Nr: 2202-91.2018.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARDENIA ALVES NERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME - 

"TELEXFREEINC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18587/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, emende a 

petição inicial acostando aos autos os documentos necessários a 

comprovar que a mesma possui quantia a ser restituída pela requerida, 

com o fito de se comprovar a legitimidade da parte, bem como acoste aos 

autos cópia do acórdão, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Após, transcorrido o prazo supra, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17253 Nr: 442-88.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ferreira Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13198 Nr: 294-82.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Célia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57008 Nr: 1226-84.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON SILVA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

REF 88: Defiro o pedido. Designo o dia 11 de julho de 2018, às 15h 

(Horário de Mato Grosso). Providencie-se o necessário para a realização 

da audiência.

Certificar na íntegra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42611 Nr: 1845-82.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL QUEIROZ DA SILVA FILHO, ERAQUES 

CARLOS DE AMORIM VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19.171/O, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

1) Trata-se de Embargos de Declaração (REF 225) objetivando sanar a 

omissão consistente no arbitramento de honorários advocatícios em prol 

do Advogado Dativo nomeado, ante a ausência de Defensoria Pública na 

Comarca de Querência - MT.

Assiste razão ao Embargante, de modo que fixo em 5 (cinco) URH os 

honorários advocatícios em benefício do Advogado atuante. Certifique-se 

em seu favor.

2) Certifique-se o cumprimento de todos os atos determinados na 

sentença proferida. Sem prejuízo, remetam-se os autos ao E.TJMT, 

conforme já determinado, para a análise dos recursos de apelação 
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interpostos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45050 Nr: 2876-40.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON BRITO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL MESSIAS SANTOS - 

OAB:29806

 Vistos.

REF213: Providencie-se o necessário, com urgência. Certifique-se a 

disponibilização do material para a Defesa, conforme requerido. Sem 

prejuízo, intime-se para aparesentar os memorais escritos, no prazo 

concedido.

Tratando-se de processo envolvendo réu preso, diligenciar com urgência.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17963 Nr: 1152-11.2010.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdL, CEdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABÍOLA 

COLLACHITI MORETO, para devolução dos autos nº 

1152-11.2010.811.0080, Protocolo 17963, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53325 Nr: 4368-33.2017.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMAX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, 

ANTONIO SALAZAR DE CARVALHO, ARAGUAIA DESENVOLVIMENTO 

IMOBILIÁRIO LTDA, INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Martins Rodrigues 

Figueredo - OAB:62651/MG, Karina Teixeira Maia - OAB:70843/MG, 

Luiz Gustavo Motta Pereira - OAB:58484/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o pagamento 

da diligência, informando o valor e o número da conta corrente: valor de 

R$ 45,00 (quarenta ecinco reais), que deverão ser recolhidos mediante 

emissão de guia disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > 

serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o 

cumprimento do mandado de Citação. Informo ainda aos advogados, que a 

escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo eventuais 

problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido 

pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da 

Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51996 Nr: 3524-83.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERSON AMORIM DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR Brasil Telecon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eladio Miranda Lima - 

OAB:13.242-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, através de 

seu Advogado, para que apresente Impugnação à Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57053 Nr: 1248-45.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZENI CAETANA NOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, através de 

seu Advogado, para que apresente Impugnação à Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56994 Nr: 1220-77.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURINA SILVINO DOS SANTOS TRECINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, através de 

seu Advogado, para que apresente Impugnação à Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57283 Nr: 1354-07.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDI TEREZA TEIKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, através de 

seu Advogado, para que apresente impugnação à Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54621 Nr: 358-09.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHANGEL NUNES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste 

nos autos.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Diretoria do Fórum

Portaria
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PORTARIA Nº 022/2018.

THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITO, MM. JUIZ DE DIREITO 

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA – MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a Sr.ª. Deise Piovezana Gusthmann, matricula 25678, 

Distribuidora/Contadora, para exercer a função de confiança no cargo de 

Gestora Administrativa 3, com efeitos á partir da publicação desta portaria.

 Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

 Ribeirão Cascalheira – MT, 29 de maio de 2018.

 Thalles Nobrega Miranda Rezende de Britto

 Juiz de Direito

PORTARIA Nº 023/2018.

THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITO, MM. JUIZ DE DIREITO 

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA – MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 RESOLVE:

 DESIGNAR o Sr. Leandro Melo da Silva – matricula 33274 - Analista 

Judicial, para exercer a função de confiança no cargo de Gestor Judicial, 

com efeitos á partir da publicação desta portaria.

 Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

 Ribeirão Cascalheira – MT, 29 de maio de 2018.

 Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44537 Nr: 2037-18.2016.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LGDSS, TSGdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - Defensora 

Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:19909/O

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas pendentes.

Não há honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Lavre-se termo de guarda conforme o acordo.

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44982 Nr: 2239-92.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vieira, Ricardo Borges Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO WENTZ MANHAES - 

OAB:20744/O

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial acusatória, 

para o fim de:- ABSOLVER os acusados ANTÔNIO VIEIRA e RICARDO 

BORGES LEITE, ambos já qualificados nos autos, das imputações que lhes 

foram feitas, com relação ao crime descrito no artigo 288 do Código Penal, 

ante a insuficiência de provas, o que faço nos termos do art. 386, VII, do 

CPP; - CONDENAR o acusado ANTÔNIO VIEIRA, já qualificado nos autos, 

dando-o como incurso nos art. 157,§2º, I; c/c artigo 157, §2º, incisos I e II, 

c/c artigo 14, II, CP, c.c. art.180, caput, do CP, c.c. art. 329, caput, do CP, 

c.c. art. 15, caput, (duas vezes) e art. 16, caput, ambos da Lei 10.826/03, 

na forma do artigo 69, do Código Penal.- CONDENAR o acusado RICARDO 

BORGES LEITE, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 

157, § 2º, incisos I e II, c/c artigo 14, II, ambos do CP, c.c. art. 180, caput, 

CP, c.c. art. 329, caput, CP, c.c. art. 15, caput, da Lei nº 10.826/03, na 

forma do artigo 69 do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41705 Nr: 777-03.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Elias da Silva, Marcos de Souza Santos, 

Luiz Paulo Borges Pereira, João Paulo Borges Pereira, Darli dos Santos 

Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, VÂNIA 

CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A OAB/MT

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de:- ABSOLVER 

os acusados MARCOS, JOÃO PAULO, LUIZ PAULO e DARLI, por 

inexistirem provas suficientes para a caracterização do crime, da 

acusação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 

11.343/2006; No que tange ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, a 

conduta do Acusado Ailton deve ser desclassificada para aquela prevista 

no art. 28 da Lei 11.343/06, de competência do Juizado Especial Criminal 

desta Comarca, de maneira que havendo o trânsito em julgado para o 

Ministério Público a respeito desta decisão, encaminhem-se cópia dos 

presentes autos àquele juízo especializado, figurando como autor do fato 

AILTON ELIAS DA SILVA;- CONDENAR os acusados MARCOS DE SOUZA 

SANTOS, LUIZ PAULO BORGES PEREIRA, JOÃO PAULO BORGES 

PEREIRA e DARLI DOS SANTOS DIAS, todos já qualificados nos autos, 

dando-os como incursos nos artigos 288, parágrafo único, do Código 

Penal, c.c. arts. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, c/c art. 16 da Lei 

10.826/03.- CONDENAR o acusado AILTON ELIAS DA SILVA pela pra´tica 

da conduta capitulada no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03.PASSO A 

DOSAR A MARCOS DE SOUZA SANTOS: 20 anos, 1 mês e 15 dias de 

reclusão além de 689 dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente à época dos fatos).- DARLI DOS SANTOS DIAS: 16 anos e 

5 meses de reclusão além de 520 dias-multa, fixados em 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.- JOÃO PAULO 

BORGES PEREIRA: 14 anos e 6 meses de reclusão além de 460 

dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.- LUIZ PAULO BORGES PEREIRA: 14 anos e 6 meses de 

reclusão além de 460 dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente à época dos fatos.- AILTON ELIAS DA SILVA: 3 anos de 

reclusão além de 10 dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente à época dos fatos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17646 Nr: 612-97.2009.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLAN ROBERTO FONSECA, MARCELO 

SOARES TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO SOARES TOSTA, Filiação: 

Valdivino Soares Tosta e Sebastiana de França Tosta, data de 

nascimento: 29/07/1978, brasileiro(a), natural de Iporá-GO, convivente, 

vaqueiro/pedreiro, Telefone 66 8405 4155. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
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as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas 

atribuições constitucionais e legais, nos termos dos arts. 127 e 129, I, da 

Constituição Federal e art. 25, III, da Lei n.º 8.625/93, oferece DENÚNCIA 

em desfavor de MARCELO SOARES TOSTA, brasileiro, convivente, 

vaqueiro, natural de Ipora/GO, nascido no dia 29/07/1978, filho de 

Valdivino Soares Tosta e Sebastiana de França Tosta, residente e 

domiciliado no Bairro Cohab, no Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, 

telefone (66) 3538-1267, pela prática do fato delituoso a seguir descrito: 

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que no dia 26 de fevereiro 

de 2009, durante a madrugada, em horário não especificado, na Fazenda 

Luz, Zona Rural, no Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, Marcelo 

Soares Tosta e Vanderlan Roberto Fonseca, previamente ajustados e com 

unidade de propósitos, subtraíram, para eles 10 (dez) garrotes, da raça 

Nelore, durante o repouso noturno e com abuso de confiança, em 

detrimento da vítima Olicio Fernandes da Silva. Diante do exposto, o 

Ministério Público denuncia Marcelo Soares Tosta e Vanderlan Roberto 

Fonseca como incurso no art. 155,§1º c/c §4º, incisos II e IV, em concurso 

(art. 29), ambos do Código Penal e requer que, após ser autuada a 

presente denúncia, seja instaurado devido processo legal, citando-se os 

denunciados para responderem as imputações, designando-se audiência 

de instrução e julgamento para oitiva das pessoas abaixo arroladas e, no 

final, sejam condenados

Despacho: Vistos em correição. Com relação ao acusado Vanderlan: 

Indefiro o pedido de pesquisa de endereço via sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud a fim de localizar o acusado, uma vez que tal diligência 

compete ao Ministério Público. Abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação. Com relação ao acusado Marcelo: Defiro o 

pedido de citação por edital. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Felipe Rabaioli Ramos, 

digitei.

Ribeirão Cascalheira, 04 de junho de 2018

Thiago Afonso Carolo Teichmann Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 37/2018-DF

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART, MMª. JUÍZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE RIO BRANCO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

 I – EXONERAR a Srª . Erli Maria Rodrigues, brasileira, divorciada, matricula 

9198, portadora do RG 0303124-1 SSP/MT e CPF: 38826135134, no cargo 

de ASSESSORA DE GABINETE I, PDA-CNE, do Fórum desta Comarca, com 

efeitos a partir do Dia 04 DE JUNHO DE 2018.

II – Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento do 

E. Tribunal de Justiça.

 Rio Branco/MT, 04 de junho de 2018.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta e Diretora do Foro

PORTARIA N.º 36/2018

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART, MMª. JUÍZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE RIO BRANCO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

 I – NOMEAR a Srª . NAYRIAN RODRIGUES MEIRELES, brasileira, solteira, 

portadora do RG 2039393-8 SSP/MT e CPF: 057.248.181-08, no cargo de 

ASSESSORA DE GABINETE I, PDA-CNE, do Fórum desta Comarca, com 

efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício.

 II – Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento do 

E. Tribunal de Justiça.

 Rio Branco/MT, 04 de junho de 2018.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta e Diretora do Foro

PORTARIA N.º 36/2018

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART, MMª. JUÍZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE RIO BRANCO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

 I – NOMEAR a Srª . NAYRIAN RODRIGUES MEIRELES, brasileira, solteira, 

portadora do RG 2039393-8 SSP/MT e CPF: 057.248.181-08, no cargo de 

ASSESSORA DE GABINETE I, PDA-CNE, do Fórum desta Comarca, com 

efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício.

 II – Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento do 

E. Tribunal de Justiça.

 Rio Branco/MT, 04 de junho de 2018.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta e Diretora do Foro

PORTARIA N.º 36/2018

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART, MMª. JUÍZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE RIO BRANCO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

 I – NOMEAR a Srª . NAYRIAN RODRIGUES MEIRELES, brasileira, solteira, 

portadora do RG 2039393-8 SSP/MT e CPF: 057.248.181-08, no cargo de 

ASSESSORA DE GABINETE I, PDA-CNE, do Fórum desta Comarca, com 

efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício.

 II – Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento do 

E. Tribunal de Justiça.

 Rio Branco/MT, 04 de junho de 2018.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50415 Nr: 458-48.2018.811.0052

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WTL, FCRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ANGELICA DE MORAES 

NAVARRO - OAB:6606, Jair de Oliveira Lima - OAB:MT - 4823 - B, 

Yago Gattass Crepaldi - OAB:21.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos estudos psicossociais (referência 41 e 42).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10869 Nr: 203-08.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Solange Aparecida de Lima, Igor Lima Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486/MT, Kleber de Souza Silva - OAB:MT - 8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para especificar as provas que 

pretende produzir, nos termos do artigo 370 do NCPC, justificando-as, sob 

pena de indeferimento.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 774 de 823



 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50415 Nr: 458-48.2018.811.0052

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WTL, FCRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ANGELICA DE MORAES 

NAVARRO - OAB:6606, Jair de Oliveira Lima - OAB:MT - 4823 - B, 

Yago Gattass Crepaldi - OAB:21.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que os infantes ANA JULIA DA SILVA e ADMARCIO DA 

SILVA encontram-se institucionalizado na casa de amparo desta cidade 

desde 02/04/2016, conforme medida protetiva de código 39171; que houve 

destituição do poder familiar, com trânsito em julgado, no processo de 

código 48886; que os infantes se encontram disponíveis para adoção, 

inclusive já cadastrados para tanto no Cadastro Nacional de Adoção-CNA; 

considerando que os requerentes estão devidamente habilitados nesta 

comarca e constam no cadastrados como pretendentes à adoção no CNA; 

considerando a certidão de ref.: 14, que informa que o referido casal é o 

primeiro da lista de pretendentes que admite adoção de grupo de irmãos; 

considerando que durante a oitiva dos requerentes restou clara a sua 

intenção de ter ANA JULIA DA SILVA e ADMARCIO DA SILVA o como 

filhos e, por fim, diante do parecer favorável do Ministério Público acerca 

do deferimento do pedido de estágio de convivência e guarda provisória, 

em consonância com os artigos 33 e 35 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e artigos 1.583 e 1.584, do Código Civil/2002, bem como no 

bem estar da criança, nos termos do artigo 6° da Lei n° 8.069/90, 

CONCEDO LIMINARMENTE ao casal o período de 90 (noventa) dias como 

estágio de estágio de convivência com a guarda provisória para fins de 

adoção dos infantes ANA JULIA DA SILVA e ADMARCIO DA SILVA, sem 

prejuízo de ulterior revogação, a qualquer tempo (art. 153 da Lei 8.069/90).

II. Expeça-se termo de guarda provisória de ANA JULIA DA SILVA e 

ADMARCIO DA SILVA aos cuidados dos requerentes, bem como proceda 

aos necessários lançamentos junto ao sistema do CNJ informando do 

conteúdo desta decisão.

III. Oficie-se a equipe multidisciplinar deste juízo para que seja realizado 

estudo psicossocial QUINZENAL na residência dos requerentes, 

localizada na RUA NAPOLEÃO MARQUES, Nº 55-W, CENTRO, LAMBARI 

D’OESTE/MT, pelo período de 90 (noventa) dias, para se verificar o estado 

dos infantes ANA JULIA DA SILVA e ADMARCIO DA SILVA e concluir o 

pedido de adoção ora em trâmite nesta Comarca.

 IV. Oficie-se ao CEJA informando-o do acerca do teor desta decisão.

V. Com a juntada dos laudos nos autos, intime-se o autor para 

manifestação, bem como dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

VI. Saem os presentes intimados.

VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35266 Nr: 124-19.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Lucas dos Santos Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio José Columbano 

Monez - OAB:8.996/MT

 Processo n.º 124-19.2015.811.0052 – Código: 35266

Vistos;

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

DANIEL LUCAS DOS SANTOS LOPES, pela suposta prática do crime 

previsto no artigo 155, §4º, IV do Código Penal c/c art. 214-B Lei Federal 

nº 8.069/90.

Compulsando os autos, percebe-se que foram inquiridas todas as 

testemunhas e interrogado o réu (refs. 44, 47, 49 e 85).

Verifica-se que, à ref. 89, o advogado dativo do acusado informou que 

não possui mais escritório nesta cidade, tampouco reside nela.

É o relato do necessário.

Com base forte nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa 

estampados no art. 5, inc. LV da CF/88, é certo de que na fase 

processual, o acusado deve ser assistido por defesa técnica, sob pena 

de nulidade absoluta.

 Isso posto, intime-se DANIEL LUCAS DOS SANTOS LOPES para informar 

se possui condições financeiras de constituir advogado, devendo ser 

certificado pelo Senhor Oficial de Justiça.

 Caso não tenha condições para contratação, desde já NOMEIO como 

Defensor Dativo o Dr. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378, 

para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 

da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Fixo em 3,5 URH os honorários advocatícios do Sr. SILVIO JOSÉ 

COLUMBANO MONEZ, OAB/MT 8.996. Expeça-se a respectiva certidão.

1- Anexe os áudios com o interrogatório e oitivas realizadas durante a 

instrução processual;

2- Vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO para apresentar Memoriais Finais.

3- Intime-se o acusado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32229 Nr: 687-81.2013.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Ribeiro Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribeiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A, Eduardo Pimenta de Farias - OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONILDA RIBEIRO PEREIRA, Cpf: 

97335002168, Rg: 1.000.250, Filiação: Irene Alexandre e Manoel 

Alexandre, data de nascimento: 08/03/1950, brasileiro(a), natural de Alto 

Garças-MT, casado(a), aposentada/lavradora e atualmente em local 

incerto e não sabido JOSÉ RIBEIRO PEREIRA, Cpf: 86606182115, Rg: 

1.558.607-3, Filiação: Leonilda Ribeiro Pereira e Newton Pereira, data de 

nascimento: 22/08/1972, brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, 

solteiro(a), lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO para c onhecimento da r. sentença, a seguir 

transcrita: Assim, considerando que a anomalia do interditando o tornou 

definitivamente incapaz para entender a ilicitude de seus atos, entendo por 

bem decretar a interdição. Nesse diapasão, DECRETO a interdição de José 

Ribeiro Pereira, declarando-o definitivamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, de acordo com o art. 3º, III da lei 

3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do CPC, nomeando como curadora a Srª. 

Leonilda Ribeiro Pereira, ambos devidamente qualificados. Inscreva-se a 

presente sentença de interdição no Cartório de Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 dias, devendo constar no edital o nome do interdito e de 

seu curador, a causa da interdição e os limites da curatela, tudo nos 

termos do art. 755, §3º do NCPC.

Despacho/Decisão: DESPACHOVistos em correição.Processo em 

ordem.Cumpram-se as determinações anteriores.Expeça-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Batista 

Nascimento, digitei.

Rio Branco, 02 de junho de 2018

João Batista Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9217 Nr: 132-40.2008.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria Alves de Almeida Silva, Vanildo Coradete 

Rampaso, Adilson Rampaso de Almeida Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Rampaso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12943 Nr: 784-86.2010.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlucia de Jesus, João Gabriel de Jesus Morara, 

Jhonata Levino de Jesus Morara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30834 Nr: 686-33.2012.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes de Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cezar Massam Nichols 

- OAB:MT - 11270

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para se manifestar nos autos, no 

prazo legal, acerca do cálculo apresentado nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31113 Nr: 973-93.2012.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Pereira de Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal, acerca da impungação ao cumprimento da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12144 Nr: 1446-84.2009.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Batista Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 12 DE DEZEMBRO DE 

2018 ÀS 16H45MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32368 Nr: 828-03.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olegário Rodrigues de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 12 DE DEZEMBRO DE 

2018 ÀS 14H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52841 Nr: 1627-70.2018.811.0052

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Rio Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 Auto de Prisão em Flagrante n.º 1627-70.2018.811.0052 – Código: 52841 

DEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva formulada pela defesa, 

e concedo LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado PEDRO SOUZA DA 

SILVA, mediante as seguintes MEDIDAS CAUTELARES previstas no art. 

319, do Código de Processo Penal: 1. COMPARECIMENTO MENSAL em 

juízo para informar e justificar suas atividades;2. PROIBIÇÃO de frequentar 

bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos congêneres;3. PROIBIÇÃO 

DE AUSENTAR-SE da Comarca, sem a devida autorização deste juízo e 

concordância do Ministério Público;4. OBRIGAÇÃO de manter endereços e 

telefones atualizados perante a Secretaria de Vara desta 

Comarca.EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de 

PEDRO SOUZA DA SILVA, libertando-o, se por outro motivo não estiver 

preso, bem como ADVERTINDO-O QUE, NO CASO DE DESCUMPRIMENTO, 

PODERÁ TER A PRISÃO PREVENTIVA NOVAMENTE DECRETADA.CIÊNCIA 

ao MPE e à defesa.Sem mais, CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35550 Nr: 225-56.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gesiel José Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a impossibilidade da realização da perícia diante do 

falecimento do periciando, defiro o pedido de ref.: 64, de forma que a 

perícia seja realizada com base nos documentos juntados aos autos.

Proceda a Secretaria da Vara VISTAS dos autos ao MÉDICO PERITO 

nomeado, pelo PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, para que seja realizada a 

perícia de forma documental, sendo que ao final desse prazo, deverá ser 

juntado o laudo, com as respostas dos quesitos e demais observações 

médicas sobre os documentos analisados.

Com a juntada do laudo pericial:

1. INTIMEM-SE AS PARTES para que se manifestem NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do CPC);
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2. EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, devendo, no caso dos processos de 

competência delegada da Justiça Federal, observar a regra do art. 29 da 

Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal;

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12030 Nr: 1336-85.2009.811.0052

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Milanézi, Rosimeire Matos de Carvalho Milanezi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildo Aparecido Garcia, Argil José Félix da 

Silva, Maria José Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O, Milton Cézar de Borba - OAB:13.428, Rodrigo 

Gonçalves Pimentel - OAB:OAB/MT 16.250

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o Ilmo. Sr. Dr. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS 

OAB/MT 21.378, para que atue como advogado nesta ação, atento ao 

disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE os requeridos para apresentarem memoriais finais.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33403 Nr: 384-33.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Norberto de Carvalho, Nalir Sebastiana 

dos Santos, Jacira Sebastiana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

cancelo a audiência outrora aprazada.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

Após, façam-me conclusos para designação de audiência em nova data.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41913 Nr: 1950-46.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilsimar Silvestre de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Processo nº 1950-46.2016.811.0052 – Código 41913

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 16) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. MARCOS LOPES DA 

SILVA, OAB/MT n. 15800, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47545 Nr: 2751-25.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivonei Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 2751-25.2017.811.0052 – Código 47545

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 11) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. MARCELO BARROSO 

VIARO, OAB/MT n. 13.290-A, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12121 Nr: 1466-75.2009.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enelison de Souza, Starley Andress Ferreira 

Lopo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Processo nº 1466-75.2009.811.0052 – Código 12121.

Vistos em correição.

Dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46778 Nr: 2312-14.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Almeida Estevão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 777 de 823



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GABRIEL MARTINS - 

OAB:24343/O

 Processo nº 2312-14.2017.811.0052 – Código 46778

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 13) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. LUIZ GABRIEL 

MARTINS, OAB/MT n. 24343/O, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45972 Nr: 1886-02.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Manaceis Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 Processo nº 1886-02.2017.811.0052 – Código 45972

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 11 e 12) onde 

informou não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. CHARLES DE PAULA 

ALMEIDA, OAB/MT n. 24735, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46930 Nr: 2399-67.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Manoel dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 2399-67.2017.811.0052 – Código 46930

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 11) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. CÉSAR LUIZ 

BRANICIO DA SILVA, OAB/MT n. 21373, para que atue como advogado 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52889 Nr: 1648-46.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucival Mazete Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 Processo nº 1648-46.2018.811.0052 – Código 52889

Vistos em correição.

Trata-se de CARTA DE ORDEM oriunda da 3º Secretaria Criminal/JCSD, 

ordenando a intimação do Advogado DR. ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, 

para apresentar as razões do recurso em epígrafe (Código Apolo 38906 – 

N. Único 322-22.2016.811.0052 – Réu Lucival Mazete da Silva), sob pena 

de comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, para providências 

cabíveis.

 Assim sendo, DETERMINO a intimação do causídico nos termos da Carta, 

para que apresente o referido recurso ou comprove sua interposição.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36042 Nr: 417-86.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudineia Araújo Tosta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Yanosteac

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARROSO VIARO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição;

Considerando manifestação do Ministério Público à ref. 46, NOMEIO como 

defensor dativo o advogado MARCELO BARROSO VIARO - OAB 13.290-A 

- Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o d. causídico, para em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses da requerente, devendo manifestar acerca da 

certidão juntada à ref. 20, requerendo o que entender de direito.

Após, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público e CONCLUSO.

DETERMINO o desentranhamento do ofício n.º 001/2018/SEGECEX/TCE-MT 

à ref. 49, eis que diverso ao feito, aportando aos autos competente.

 CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46279 Nr: 2027-21.2017.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Céu Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Lima Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição;

Da análise dos autos constata-se que a parte requerente estava sendo 

patrocinada pela Defensoria Pública do Estado e considerando que o 

expediente do núcleo da Defensoria Pública desta Comarca encontra-se 

suspenso de acordo com a Portaria n.779/2017, NOMEIO como defensor 

dativo o advogado LUIZ GABRIEL MARTINS OAB 24.343/0 - Resolução n. 

96/2007, visto que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral 

e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o d. causídico, para em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses da requerente, e manifestar acerca da certidão 

à ref. 27 e requerer o que entender necessário.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52762 Nr: 1578-29.2018.811.0052

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edimar Ribeiro Lube, Edilene Ribeiro Lube

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES DE PAULA ALMEIDA - 

OAB:, JOHANNES MIRANDA MEIRA - OAB:23309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a Interditada sobre o teor desta ação, para querendo impugnar no 

prazo de 15 (quinze) dias,  d ispensando, por ora,  o 

interrogatório.Observe-se o Sr. Oficial de Justiça as disposições do artigo 

245, § 1º, do CPC.Entendo conveniente e determino seja realizado um 

estudo social sobre os fatos descritos na inicial, devendo a equipe técnica 

deste Juízo observar/constatar as condições atuais da Interditada e da 

Requerente em exercer a curatela. O laudo deve ser juntado no prazo de 

30 (trinta) dias. Juntado o laudo, DÊ-SE vista ao Ministério Público. Ante o 

teor do item “10” da petição inicial que o d. patrono não militará mais nessa 

comarca arbitro-lhe os honorários advocatícios por analogia aos valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

02 (dois) URH, ou seja, R$ 1.793,00 (mil setecentos e noventa e três 

reais), pelo serviço prestado nestes autos e DETERMINO a Secretaria da 

Vara que EXPEÇA-SE a competente certidão ao Dr. Johannes Miranda 

Meira. Em razão de desistência da nomeação do advogado Dr. Johannes 

Miranda Meira, NOMEIO como defensor dativo o advogado CHARLES DE 

PAULA ALMEIDA - OAB 38.183 - Resolução n. 96/2007, visto que é dever 

do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal. Destaco 

que os honorários advocatícios serão fixados ao final do presente, em 

sentença, de acordo com o zelo despendido e a complexidade que a 

causa requer.INTIME-SE o d. causídico, para em caso de aceitação do 

múnus, representar os interesses da requerente, até o final do 

processo.Após, voltem-me CONCLUSOS.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36620 Nr: 614-41.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ézio Gomes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 Pela MMª. Juíza foi proferido o seguinte: “Vistos, EM CORREIÇÃO.

 1. DEFIRO o pedido ministerial, para tanto REDESIGNO a presente 

solenidade para o dia 05 de junho de 2018, às 15h10min.

2. Intimem-se as partes. Requisite-se as testemunhas que exerçam função 

pública.

3. Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39676 Nr: 658-26.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldeide de Laia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº. 658-26.2016.811.0052 – Código nº 39676

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a d. Defensora Pública, estava 

patrocinando os interesses do réu, porém, no dia 01.09.2017, houve 

SUSPENSÃO do expediente da Defensoria Pública militante nesta 

Comarca, em razão da Portaria de nº 779/2017DPG.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, o réu deve ser assistido por defesa técnica, sob 

pena de nulidade absoluta.

 Posto isso, DETERMINO A INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA 

CONSTITUIR NOVO ADVOGADO, OU, EM NÃO TENDO CONDIÇÕES, 

MANIFESTAR SEU DESEJO DE SER PATROCINADO POR DEFENSOR 

DATIVO, DEVENDO O SR. MEIRINHO CERTIFICAR.

 Declarada a hipossuficiência, NOMEIO, como Defensor Dativo, desde já, o 

Dr. MARCELO BARROSO VIARO, OAB/MT n. 13.290-A, para que atue 

como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à 

tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do 

Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Assim, de acordo com o que manifestar o réu, INTIME-SE o douto 

causídico para, em caso de aceitação do múnus, representar os 

interesses do acusado.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Ademais, apresentada a Resposta à Acusação (Ref. 16), na forma do 

artigo 396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes 

as causas de absolvição sumária previstas no art. 397, do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 06 

DE JUNHO DE 2018, ÀS 17H00MIN, ocasião que serão ouvidas a vítima, as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

CIÊNCIA ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37377 Nr: 851-75.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dialencar Monteiro Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº. 851-75.2015.811.0052 – Código nº 37377

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a d. Defensora Pública, estava 

patrocinando os interesses do réu, porém, no dia 01.09.2017, houve 

SUSPENSÃO do expediente da Defensoria Pública militante nesta 

Comarca, em razão da Portaria de nº 779/2017DPG.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, o réu deve ser assistido por defesa técnica, sob 
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pena de nulidade absoluta.

 Posto isso, DETERMINO A INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA 

CONSTITUIR NOVO ADVOGADO, OU, EM NÃO TENDO CONDIÇÕES, 

MANIFESTAR SEU DESEJO DE SER PATROCINADO POR DEFENSOR 

DATIVO, DEVENDO O SR. MEIRINHO CERTIFICAR.

 Declarada a hipossuficiência, NOMEIO, como Defensor Dativo, desde já, o 

Dr. MARCELO BARROSO VIARO, OAB/MT n. 13.290-A, para que atue 

como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à 

tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do 

Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Assim, de acordo com o que manifestar o réu, INTIME-SE o douto 

causídico para, em caso de aceitação do múnus, representar os 

interesses do acusado.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Ademais, apresentada a Resposta à Acusação (Ref. 21), na forma do 

artigo 396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes 

as causas de absolvição sumária previstas no art. 397, do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 06 

DE JUNHO DE 2018, ÀS 14H30MIN, ocasião que serão ouvidas a vítima, as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

CIÊNCIA ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 027/2018-DF

O Doutor RICARDO NICOLINO DE CASTRO, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Rosário Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 81, letra "b", da Lei n.º 4.964/85 

(Código de Organização Judiciária do Estado - COJE) e Seção 2 – Função 

Correicional, item 1.2.12.1, da CNGC (Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça) que determina ao Magistrado, ao assumir a 

Vara, a realização de correição nos ofícios de justiça a ele sujeitos,

 RESOLVE:

I - DESIGNAR o período de 05 de Junho de 2018 a 04 de Julho de 2018, 

das 12h00 às 19h00, para realização de CORREIÇÃO ORDINÁRIA na 

serventia judicial da Vara Única, Juizado Especial, Diretoria e 

Distribuidor/Contador da Comarca de Rosário Oeste/MT, sem prejuízo do 

normal funcionamento dos serviços.

 Durante a Correição serão observadas rigorosamente as disposições 

contidas no Capítulo 1, seção 3, da CNGC, com vistoria pormenorizada em 

todos os processos.

II - DETERMINAR aos senhores Cartorários que providenciem para que 

todos os livros e materiais utilizados no desenvolvimento do expediente 

estejam à disposição do Juiz Corregedor no início dos trabalhos da 

correição;

III - DETERMINAR a cientificação dos Srs. Advogados, Defensor Público e 

Promotor de Justiça atuantes na Vara Única desta Comarca, para que 

restituam, no prazo mais exíguo possível, os processos que se encontram 

com carga.

IV - DESIGNAR o Sr. FELLIPE RIBEIRO MOURA BATISTA, Assistente de 

Gabinete II, para secretariar os trabalhos.

V - Convidar os senhores serventuários, advogados, membros do 

Ministério Público, Defensoria Pública e o Público em geral, para, querendo, 

acompanhar os trabalhos da Correição, oportunidade em que serão 

resolvidas todas as reclamações e sugestões que forem apresentadas.

VI - Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se. Cumpra-se. Remetam-se 

cópias à Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça, à Presidência da OAB-MT subsecção local, 

à Diretoria do Foro, ao Ministério Público, à Defensoria Pública local e à 

Escrivania, afixando-se como de costume.

 Rosário Oeste-MT, 04 de Junho de 2018.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 81852 Nr: 1673-22.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Ad.de Assoc. Ouro 

Verde-MT-SICREDI OURO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Pedro Ronsani, Juraci Ronsani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:OAB/MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

10,50(dez reais cinquenta centavos), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Nossa Senora Aparecida a ser ser recolhido através 

de Guia de Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual 

pode ser retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou 

diretamente da tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e 

preencher as lacunas com o numero único do processo e pesquisar e 

sempre marcar horário especial e seguir as listagens do sistema ou caso 

não consiga entrar em contato na Secretaria da Vara Única desta 

Comarca para esclarecimento e demais detalhes do sistema.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27053 Nr: 148-49.2011.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Bondespacho Almeida Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Marques de Freitas, Renato Alves de 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O, Hernan Escudero Gutierrez - OAB:4344-A, 

Ilvanio Martins - OAB:12301-A/MT, Josimar Vitor Pereira - 

OAB:19.848/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Aux Moura Moraes 

de Freitas - OAB:, Amanda Gabriela Gehlen - OAB:19.506, Anna 

Luiza Prado Feuser - OAB:16188/MT, Antonio Luiz Ferreira da Silva 

- OAB:6565 MT, Cristiano Pizzatto - OAB:5082, Luis Carlos de 

Carvalho Dores - OAB:OAB/MT 12.724, Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:7.170-A, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - 

OAB:19486/OABMT, SILVIA SOARES FEREIRA SILVA - OAB:14610, 

Victor Leão de Campos - OAB:OAB/MT1.7915

 Processo n.º 148-49.2011.811.0032

Código n.º 27053

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Inicialmente, em que pese a justificativa apresentada pelo nobre judicante 

às 552/554, tenho que o pleito nele vindicado deve ser indeferido. Isso 

porque, os fundamentos invocados pelo peticionante, muito embora 

lídimos, encontram-se desacompanhados de documentos que comprovem 

a efetiva tentativa de intimação das testemunhas arroladas, o que obsta o 

acolhimento do pleito.

Por outro vértice, analisando detidamente os autos, verifico que o feito 

merece ser chamado à ordem, uma vez que não consta dos autos a 

decisão que promoveu a redesignação da assentada outrora designada 

devidamente subscrita por este magistrado, muito embora tenha sido 

incluído tal andamento no sistema Apolo, o que, decerto, possibilita futura 

alegação de nulidade do ato processual pelas partes, circunstância que 

deve ser evitada.

Ante o exposto, forte em tais fundamento de fato e de direito, CHAMO O 

FEITO À ORDEM para fim de declarar a nulidade do ato que redesignou a 
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audiência de instrução para esta data e, por consectário, DESIGNO nova 

data para a solenidade, a qual fixo para ocorrer no dia 10 de julho de 2018 

às 15h30min.

Saem os presentes intimados.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 04 de junho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81289 Nr: 1257-54.2018.811.0032

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Márcio Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Nildeci Bezerra Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 18390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e, por consequência, determino 

ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da cidade de Alto 

Paraguai/MT, a Retificação da certidão de nascimento de JOSÉ MÁRCIO 

FERREIRA DOS SANTOS, para fazer constar o nome correto de seu pai 

como sendo: JOSÉ VENCESLAU FERREIRA e do avô paterno como 

LEOVERGILDO ALEXANDRINO DA SILVA.Sem custas e despesas 

processuais, ante a gratuidade da justiça.Cientifique-se o Ministério 

Público. Certificado o trânsito em julgado, depreque-se o cumprimento 

desta sentença à Comarca de Diamantino/MT, nos termos do art. 109, § 5º, 

da Lei nº 6.015/73, em seguida, arquivem-se estes autos, com baixa na 

distribuição.Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21396 Nr: 647-38.2008.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Espólio de Jurandir Vieira de Moraes, Ateilde de 

Jesus Silva, Karleane Silva de Moraes (menor), Thaison Silva Moraes, 

Leticia Silva Morais (menor), Henoalla Silva Morais (menor)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Icatu Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Daltro Moreira Silva - 

OAB:10208/MT, Silêno Rezende Tavares - OAB:OAB/MT 5.652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:

 Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta HOMOLOGO por sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes – 

fls. 170/171 – com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

b, do Código de Processo Civil.

Advirto que caso o acordo entabulado entre as partes seja descumprido, 

poderão qualquer delas valer-se de execução de título judicial.

Custas processuais pela requerida, conforme pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-05.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEDELMA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-87.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TATHIANE FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 14:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-72.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR LEITE DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 14:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-57.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA FATIMA SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 15:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-27.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL NUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 15:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-55.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000495-55.2017.8.11.0032. REQUERENTE: FELIPE LINO DOS SANTOS 
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REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face ao 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 Novo do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

tendo em vista que nunca firmou contrato com a reclamada referente a 

telefonia móvel. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não trouxe aos autos nenhum 

documento ou contrato assinado pela parte autora. Ora, a parte reclamada 

é responsável pela negativação indevida, porque a ela competia o dever 

de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança ou 

fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude altamente 

qualificada. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, 

tendo apenas colacionado o print de tela para esta comprovação. 

Entretanto, o print sistêmico, não é aceito como meio de prova, tendo a 

Reclamada a sua disposição, gravações telefônicas e termo de contrato, 

que confirmariam a contratação dos serviços pela autora. Neste sentido: 

JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. SPC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

CONTRATO DE REVENDA DE COSMÉTICOS. INEXISTENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Conforme a expressa disposição do art. 333 

do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito. 2. Controversa a 

existência do negócio jurídico, cumpriria ao réu, ora recorrente, comprovar 

a existência do contrato, cujo inadimplemento motivou a inclusão do nome 

do requerente nos cadastros de proteção ao crédito. 3. Tendo o 

Recorrente se limitado a colacionar print de tela do computador, sem 

apresentar qualquer documento capaz de demonstrar a existência de 

negócio jurídico entabulado pelas partes, forçoso é reconhecer sua 

inexistência, assim como ilegítima a inscrição do nome do Recorrido em 

cadastro de proteção ao crédito, por força de dívida decorrente de 

relação celebrada mediante fraude. 4. O dano imaterial prescinde de 

prova, por estar relacionado a direitos ou atributos da personalidade, 

consequentemente impossíveis de serem demonstrados. Daí porque 

doutrina e jurisprudência o classificam como in re ipsa, ou seja, decorre do 

próprio fato ou ato ilícito. 5. Na fixação do dano moral, devem ser 

observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além 

disso, deve- se atentar para o seu fim pedagógico de desestimular 

conduta semelhante, assegurar certo alento ao ofendido que minimize as 

agruras suportadas, mas de acordo com a capacidade econômica de 

quem deve, de modo a não causar sua ruína, e nem patrocinar o 

enriquecimento sem causa. 6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) mostra-se razoável e proporcional, até porque a jurisprudência 

da Superior Corte de Justiça tem parâmetro estabelecido em 50 

(cinqüenta) salários mínimos. 7. Recurso conhecido, mas improvido, e 

lavrado nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. 8. Custas pelo 

recorrente, cujos honorários arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação corrigida monetariamente. (TJ-DF; Rec 2013.03.1.008484-8; 

Ac. 688.290; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 

Federal; Rel. Juiz Conv. Luis Gustavo B. de Oliveira; DJDFTE 02/07/2013; 

Pág. 305) (grifei e negritei). No caso, se incumbiu o autor de demonstrar 

os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio e CONDENAR a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, 

determinando a exclusão definitiva do nome da autora nos cadastros de 

inadimplentes, com relação à divida discutida nestes autos, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Havendo dificuldade de pagamento 

diretamente ao credor, ou resistência deste, o devedor, a fim de evitar a 

multa de 10% (dez por cento) deverá efetuar depósito perante este Juízo, 

ainda que os autos estejam na instância recursal (Enunciado 

106/FONAJE), através de guia de recolhimento da Conta Única do Poder 

Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e seguintes da CNGC/MT). Decorrido o 

prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE 

a parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, já 

acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos 

termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido 

o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do 

item 5.16.22 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da 

parte interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimam-se. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO 

NOCOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 6932 Nr: 495-29.2005.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENECI FURTUNATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Carvalho de 

Oliveira - OAB:8806-A, Cesar Adriane Leôncio - OAB:9154, EMILENE 

SOUZA BORGES - OAB:13186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ao expedir o RPV o sistema E-PRECWEB informa que o valor 

ultrapassa os 60 salarios minimos, reformatando para precatorio e pede 

renuncia expressa de valores, conforme anexo. Assim intimo o advogado 

do autor para manifestar nos autos o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86044 Nr: 796-19.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI SOARES DO ROSARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nessa senda e, levando-se em conta as razões expendidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em 

mora do devedor, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem 

descritos na inicial, nos termos do art. 3º do Dec-Lei 911/69 com as 

alterações da Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário a 

pessoa indicada na exordial, mediante termo e compromisso.Após 

executada a medida liminar, cite-se o requerido para, querendo: A) no 

prazo de 05 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida pendente, o que 

equivale à somatória de todas as parcelas vencidas até a data do efetivo 

depósito, acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada 

com base no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor depositado, nos termos do art. 3º, § 1º com nova redação 

dada pela Lei 10.931/04; e B) no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos 

termos do art. 3º, § 3º com nova redação dada pela Lei 10.931/04. 

Consigne-se no mandado as advertências legais contidas nos arts. 285 e 

319 do CPC.Desde já, defiro os benefícios do artigo 212, §§ 1º e 2º, do 

Código de Processo Civil, bem como a requisição de força policial se 

necessário for. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86034 Nr: 787-57.2018.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AURELIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REUMAR APARECIDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de reintegração de posse movida por Antônio Aurélio 

Ferreira em face de Reumar Aparecido Ferreira e outros.

Atento a inicial, verifica-se que o valor atribuído à causa mostra-se 

incorretos, isto porque, o autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), o que não corresponde ao valor patrimonial pretendido em Juízo.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“(...) À falta de disposição legal específica no CPC acerca do valor da 

causa nas ações possessórias, entende a jurisprudência assente no STJ 

que tal valor deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo 

autor com a imissão, a reintegração ou a manutenção na posse. (...)” 

(REsp 490.089/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 13/05/2003, DJ 09/06/2003, p. 272).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO POSSESSÓRIA. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO 

PATRIMONIAL. VALOR DO IMÓVEL. 1. O valor da causa nas ações 

possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial postulado pelo 

autor. Precedente jurisprudencial do STJ. 2. Recurso improvido. (Acórdão 

n.693926, 20120111657466APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 

Revisor: SILVA LEMOS, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 

10/07/2013, Publicado no DJE: 18/07/2013. Pág.: 91)

Desta feita, INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias, emende 

a inicial adequando o valor da causa, bem como para que COMPROVE o 

pagamento das custas e taxas processuais, sob pena de extinção do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 31109 Nr: 160-68.2009.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAELLA ROCHA GUEDES, RAINER JUSTINIANO 

COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de GILBERTO COSTA MARQUES, 

ALBINA ROSENDA ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rocha Mundim Júnior 

- OAB:, clélia scafuto - OAB:, Eduardo Martins de Barros - 

OAB:7047, Fernando Augusto Campos de Paula - OAB:7.561/MT, 

Ivan Fortes de Barros - OAB:7084, luiz josé guimarães falcão - 

OAB:, marcelo luiz ávila de bessa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Auxiliadora Vilela Silva 

- OAB:10020/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de presunção de desistência em 

relação a esta lide (art. 485, III, do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 63701 Nr: 231-31.2013.811.0053

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMAX - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Henrique S. Vigo - 

OAB:11751/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Intimação da advogada FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - OAB:9274/O, da 

sua nomeação como advogada dativa do requerido Salmax - Nutrição 

Animal Ltda, devendo manifestar nos autos requerendo o que entender de 

direito, conforme decisão de fl. 200.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 62804 Nr: 52-97.2013.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMAX - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 
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OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Intimação da advogada FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - OAB:9274/O, da 

sua nomeação como advogada dativa do requerido Salmax - Nutrição 

Animal Ltda, devendo manifestar nos autos requerendo o que entender de 

direito, conforme decisão de fl. 66.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 62805 Nr: 53-82.2013.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMAX - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Intimação da advogada FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - OAB:9274/O, da 

sua nomeação como advogada dativa do requerido Salmax - Nutrição 

Animal Ltda, devendo manifestar nos autos requerendo o que entender de 

direito, conforme decisão de fl. 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71269 Nr: 215-09.2015.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Macirlene Pereira dos Santos - 

OAB:14232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAINA DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento 

ao feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71269 Nr: 215-09.2015.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Macirlene Pereira dos Santos - 

OAB:14232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAINA DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Macirlene Pereira dos Santos, OAB/MT 14.232 (Tel: 99957-2057 ou 

3621-2005) como Defensora Dativa da parte requerente FLAVIA 

CRISTIANE DE PINHO, para atuar neste feito. Os honorários advocatícios 

serão fixados de acordo com a tabela da OAB/MT e levando em 

consideração os atos processuais praticados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84489 Nr: 155-31.2018.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIQUE SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILCEA VIANNA RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILTON CESAR DA SILVA 

- OAB:21759/A, MOACIR ALVES TAVEIRA - OAB:48216

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO DA RECONVENÇÃO, 

INTERPOSTA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71904 Nr: 569-34.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GONÇALVES, Espólio de EDGARD 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669/A

 Vistos em correição.

Digam as partes se possuem interesse na produção de outras demais 

provas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69773 Nr: 1214-93.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVESTRE FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, constatada a contradição, ACOLHO os embargos e 

lhes DOU PROVIMENTO para dispensar a necessidade de prestação de 

caução para efetivação da liminar deferida em favor da parte 

autora.Cumpra-se a liminar, oficiando-se ao SERASA e/ou SPC e/ou SCPC, 

conforme o caso, determinando a retirada do nome da parte requerente de 

seus cadastros, relativamente ao(s) apontamento(s) efetivado(s) pela 

parte demandada, consoante indicado na decisão inicial.O(s) ofício(s) 

deverá(ão) ser encaminhado(s) com cópia do extrato que acompanha a 

inicial.Ademais, CITE-SE o Requerido quanto aos termos da presente ação, 

cientificando-o de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação da contestação (art. 335 do NCPC), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte autora (art. 344 do NCPC).Contestada a ação, 

manifeste-se a parte Requerente no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se.Às providencias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-11.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JORACY MARIA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo de 05 dias, informar nos autos os 

dados bancários e CNPJ da parte requerida, para devolução dos valores 

remanescentes. Santo Antônio do Leverger, 31 de maio de 2018 

MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010442-19.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALICINEY DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 1 de junho de 2018 

MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-97.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 1 de junho de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) 

Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53891 Nr: 1661-60.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MARQUES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO OFICIO DO 

REQUERIDO INSS. NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55598 Nr: 655-81.2014.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RODRIGUES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT 14374

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS REUS, ACERCA DA AUDIENCIA DE 

INSTRUTORIA DESIGNADA PARA DIA 15/05/2018 ÁS 14h10min NA 

DECIMA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACERES-MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63200 Nr: 1268-67.2015.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS BEZERRA MORON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CARTA 

PRECATORIA DEVOLVIDA CERTIDAO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

E JUNTADOAS AS FOLHAS , NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57163 Nr: 1714-07.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZ APARECIDO SICOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 1714-07.2014.811.0039.

CÓDIGO 57163.

Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC.

 Após, nos termos do artigo 535, do Código de Processo Civil, intime a 

Autarquia Federal para que, caso queira, impugnar o cumprimento de 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do 

débito.

Se não houver impugnação, deverá a parte executada apresentar cálculo 

atualizado dos valores devidos, ocasião em que será requisitado o 

pagamento expedindo-se o ofício precatório ou, se for o caso, será 

determinado que a autoridade responsável pela autarquia executada 

proceda ao pagamento da obrigação de pequeno valor, não aplicando-se 

a multa prevista no §1º, do art. 523, do Código de Processo Civil, bem 

como, não incidindo honorários advocatícios nos termos do § 7º, do art. 

85, também do CPC.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 30 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62009 Nr: 908-35.2015.811.0039

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA GARCIA POIATTI MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FÁBIO ROMUALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 908-35.2015.811.0039.

CÓDIGO Nº. 62009.

Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte autora, para que se manifeste, 

bem como, constitua nos autos novo patrocinador para prosseguimento da 

causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e 

arquivamento, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 30 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64320 Nr: 1684-35.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSON ELIAS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566

 Autos nº 1684-35.2015.811.0039
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Código nº 64320

Vistos.

Tendo em vista que esta magistrada encontrar-se-á em Usufruto de 

Recesso Forense autorizado por meio do Expediente nº 

0032745-26.2018.811.000 PRES/TJMT (anexo), na data da presente 

solenidade, resta senão, a impossibilidade de realização da audiência 

anteriormente aprazada nestes autos. Desse modo, redesigno audiência 

admonitória para o dia 17 de outubro de 2018, às 17h30min.

Às providências.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69608 Nr: 1092-54.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1092-54.2016.811.0039

Código nº 69608

Vistos.

Tendo em vista que esta magistrada encontrar-se-á em Usufruto de 

Recesso Forense autorizado por meio do Expediente nº 

0032745-26.2018.811.000 PRES/TJMT (anexo), na data da presente 

solenidade, resta senão, a impossibilidade de realização da audiência 

anteriormente aprazada nestes autos. Desse modo, redesigno audiência 

de instrução e julgamento para o dia 27 de setembro de 2018, às 

14h00min.

Às providências.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 76112 Nr: 472-08.2017.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON SÉRGIO CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDA ZACARIAS AFONSO - 

OAB:81638 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 472-08.2017.811.0039

CÓDIGO 76112

Vistos.

DEFIRO o petitório de referência 23; assim, INTIME-SE o Executado, na 

pessoa do seu patrono, para que acompanhe o oficial para a constatação 

e reavaliação do imóvel, tendo em vista a negativa de referência 18, em 

que não foi possível constatar o referido, em razão das paculiaridades do 

local que possui muros altos e portão totalmente fechado.

 Caso negativo, INTIME-SE a prefeitura para que indique o valor venal do 

imóvel constante em seus registros.

Empós, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58183 Nr: 2145-41.2014.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFDS, LADSF, CGDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ BITENCOURT - OAB:, 

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2145-41.2014.811.0039

CÓDIGO Nº 58183

Vistos.

Considerando o petitório de referência 177, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada para 23 de agosto de 2018, às 13h00min.

Intimem-se as partes quanto à redesignação da presente solenidade.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.

Às providências.

Cumpra-se

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85742 Nr: 489-10.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RRMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO DA SILVA RAMOS - 

OAB:23771/O

 Feitos Cíveis nº 489-10.2018.811.0039.

Código nº. 85742.

Vistos.

Inicialmente, indefiro o pedido da liminar.

Designo o dia 18 de junho de 2018, às 13h00min, para realização de 

audiência de conciliação.

Cite-se a requerida, na pessoa de sua representante legal, fazendo-se 

constar que a data limite para o oferecimento de resposta é o dia da 

realização da solenidade agendada.

 Intimem-se as partes, para que compareçam à audiência, acompanhados 

de seus advogados, consigno que a citação deverá ocorrer com 

antecedência máxima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a 

audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334 do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87776 Nr: 1516-28.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTÁVIO SIMPLÍCIO KUHN - 

OAB:MT 14.238

 AUTOS Nº 1516-28.2018.811.0039

CÓDIGO .87776.

Vistos.

Cumpra-se, servindo da presente cópia de mandado.

Designo o dia 17 de julho de 2018, às 15h 30min., para realização do ato 

deprecado.

 Comunique-se o Juízo Deprecante a distribuição desta, com os dados 

para futuros pedidos de informações, bem como informe acerca da 

designação da audiência.

Intimem-se a testemunha.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Às providências.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 87636 Nr: 1443-56.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON MAMEDES LEÃO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MAMEDES - 

OAB:4243/MT

 AUTOS Nº 1443-56.2018.811.0039

CÓDIGO .87636.

Vistos.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 17 de julho de 2018, às 14h 30min., para realização do ato 

deprecado.

 Comunique-se o Juízo Deprecante a distribuição desta, com os dados 

para futuros pedidos de informações, bem como informe acerca da 

designação da audiência.

Intimem-se a testemunha.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Às providências.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 87422 Nr: 1333-57.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BEZERRA DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTÁVIO SIMPLÍCIO KUHN - 

OAB:MT 14.238

 Visto e bem examinado.Trato de CARTA PRECATÓRIA oriunda para a 

produção de prova oral em audiência, razão pela qual DETERMINO que 

cumpra na forma deprecada e servindo como mandado ou, ausente 

eventual documento, solicite a complementação junto à origem – CNGC, 

art. 1.359 e ss. -, assim como DESIGNO para o dia 05 de junho de 2018, às 

15h30min, e, consequentemente, DETERMINO que intime/comunique o(a) 

representante do Ministério Público e, em sendo necessário, a(o) 

Defensor(a) Público(a).Pleiteado o interrogatório e instruído com a 

denúncia ou queixa-crime e cópia do interrogatório policial – CNGC, art. 

1.360 -, DETERMINO a intimação da parte ré, dando-lhe ciência de que o 

processo seguirá sem a presença se deixar de comparecer a qualquer 

ato sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não 

comunicar o novo endereço - CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso 

encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, 

§ 1º.A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.Caso se encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia 

Pública local, DETERMINO que o(s) requisite-o – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, 

art. 1.388 e ss..Por fim, esclareço que o Enunciado n. 273 da ....., 

DETERMINO que agende o ato/audiência no sistema Apolo – código n. 

13.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 70981 Nr: 1629-50.2016.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADSB, ABDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 AUTOS Nº. 1629-50.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 70981.

Vistos.

Tendo em vista a certidão em folha n. 106, DETERMINO a intimação da 

parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que manifeste 

sobre a devolução da carta precatória devolvida sem manifestação do Sr. 

Ailton de Oliveira, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83274 Nr: 4084-51.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YRY, RENATA ROSSIGNOLI FLORES, MÁRCIO GABRIEL 

YAKABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, CLEUZA APARECIDA 

PERUCHI DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos nos termos 

do art. 487, III, a, do Código de Processo Civil, para adjudicar o imóvel 

urbano, situado no lote 03, quadra 19, situado no loteamento JARDIM 

POPULAR, nesta cidade, com a área de 350,00 m², havido conforme 

matrícula nº 5.493, conforme certidão expedida pelo cartório do 1º ofício 

desta comarca, em favor do requerente. Condeno a parte requerida ao 

pagamento de custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. 

C.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de abril de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78597 Nr: 1587-64.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA - S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX LONGUI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:18777/O, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:MT 18777/O

 Autos nº. 1587-64.2017.811.0039.

Código nº. 78597.

Vistos.

Dê-se vista a parte requerida para apresentar contrarrazões. Na 

sequência encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, consignado as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC ).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77973 Nr: 1286-20.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA CHIUCHI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87331 Nr: 1298-97.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. HIPOLITO DA SILVA E CIA LTDA ME, EDSON 

HIPÓLITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 87331 Nr: 1298-97.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. HIPOLITO DA SILVA E CIA LTDA ME, EDSON 

HIPÓLITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Cumpra na forma deprecada e servindo como mandado ou, ausente 

eventual documento, solicite a complementação junto à origem.

Expeça o necessário para atingir a finalidade da carta precatória, 

atendendo o disposto na legislação pertinente – NCPC, art. 260 e ss. - e 

regulamentação específica da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC.

Em caso de realização de citação ou intimação - atos de comunicação -, 

DETERMINO que seja imediatamente informado, por meio eletrônico, ao 

juízo deprecante – NCPC, art. 232 e 914, § 4º.

Após, devolva-a com as homenagens, cautelas e baixas – NCPC, art. 268.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 62094 Nr: 928-26.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SERVIÇO BRASILEIRO DE 

APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. C. V. COLARINO & CIA. LTDA., LAERTE 

COLARINO, JOANA VIEIRA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 Autos nº. 928-26.2015.811.0039.

Código nº. 62094.

Vistos.

Considerando a juntada da contestação em referência nº. 70, intime-se a 

parte requerente para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

Intima-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 64984 Nr: 1908-70.2015.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMINO DONIZETE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 AUTOS Nº. 1908-70.2015.811.0039.

CÓDIGO Nº. 64984.

Vistos.

DETERMINO a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

representante legal, para que se manifeste requerendo o que entender 

direito quanto ao pleito retro (referencia n. 63), no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 66724 Nr: 70-58.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS TAVARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 AUTOS Nº. 70-58.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 66724.

Vistos.

DETERMINO a intimação da parte autora, na pessoa de seu representante 

legal, para que se manifeste requerendo o que entender direito quanto ao 

pleito em referência n. 116, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, se nada for requerido remeta-se os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 64412 Nr: 1720-77.2015.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIDOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:OAB/MT 12.090-A, SANDRO BATTAGLIA - 

OAB:22852/A

 AUTOS Nº. 1720-77.2015.811.0039.

CÓDIGO Nº. 64412.

Vistos.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor para pagar o valor indicado na petição retro, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e 

avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 
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o parágrafo 2º, do art. 523, do Código de Processo Civil.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (Código de Processo Civil, art. 525).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 63263 Nr: 1298-05.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA BERTACO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Autos nº. 1298-05.2015.811.0039.

Código nº. 63263.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, não havendo manifestação no prazo estipulado, DETERMINO 

remessa dos autos ao arquivo, com as anotações e baixas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 56760 Nr: 1536-58.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETERSON GOMES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - 

SEDUC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENERIO DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 Autos nº. 1536-58.2014.811.0039.

Código nº. 56760.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 71176 Nr: 1734-27.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDI ANTONIO BATISTA, ELIANE MARIA DOS 

SANTOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Autos nº. 1734-27.2016.811.0039.

Código nº. 71176.

Vistos.

Em detida análise dos autos, contasta-se que diante do teor da sentença 

prolatada em referência nº. 18, foram cumpridas todas as determinações 

e logo após certificado o trânsito em julgado, sem interposição de recurso.

Desta maneira, não havendo quaisquer circunstâncias a serem ainda 

discutidas, DETERMINO o arquivamento dos autos, com as devidas baixas 

e anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 78499 Nr: 1559-96.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PWRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1559-96.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº. 78499.

Vistos.

DETERMINO a intimação da parte autora, na pessoa de seu representante 

legal, para que se manifeste requerendo o que entender direito quanto a 

certidão em referência n. 18, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 70798 Nr: 1542-94.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VICÊNCIA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GIAMPIETRO MORALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669, RUTE DE LAET E SOARES - OAB:6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1542-94.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 70798.

Vistos.

DETERMINO a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

representante legal, para que junte ao feito a certidão de óbito da Sra. 

Maria Vicência de Paula, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 59081 Nr: 13-74.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENM-DC, ENMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - 

OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE ASSUNÇÃO 
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BELTRAMINI - OAB:MT 12.472, MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 AUTOS Nº. 13-74.2015.811.0039.

CÓDIGO Nº. 59081.

Vistos.

 Tendo em vista os Embargos de Declaração manejados por Espólio de 

Elder Natal Meister, neste ato representado por seu filho Sr. Elder Natal 

Meister Júnior, em referência n. 175, cientifique-se a parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 80039 Nr: 2340-21.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA FORTUNATO DA SILVA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAIA VENDRAMINI - 

OAB:OAB/MT 23004, GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - OAB:MT 

16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, declaro o feito saneado, remetendo–o à fase instrutória.No 

que tange à prova testemunhal cabível ao caso em voga eis porque a 

defiro.Assim, designo para tanto audiência de instrução e julgamento para 

o dia 27 (vinte e cinco) de setembro de 2018, às 17h00min. Cientifique-se 

as partes que estas terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes sob pena de a decisão torna-se 

estável [art. 357,§1º, CPC].Intimem-se as partes, que estas detêm prazo 

comum de 15 (quinze) dias para apresentar rol testemunhal devendo ser 

observado o previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de 

preclusão. Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].Na impossibilidade 

de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses legais [art. 455, 

§§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo comum de 05 

(cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) respectivo(s) 

endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via judicial. 

Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 22 de maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81787 Nr: 3336-19.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDM, LMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 AUTOS Nº 3336-19.2017.811.0039

CÓDIGO 81787

Vistos.

 Tendo em vista a manifestação Ministerial de ref. 59 e a certidão de ref. 

51, nomeio a douta advogada Dra. Jeana Valéria Mendes Alves, OAB/MT 

20.246-0, militante nesta Cidade e Comarca, a qual deverá ser intimada 

desta nomeação, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

resposta a acusação em favor da ré LELITA MORÃO VOLGARIM, na 

forma do art. 396, do CPP.

Apresentada a defesa, ouça-se o representante do Ministério Público, 

sobre as preliminares e documentos apresentados, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87444 Nr: 1348-26.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESSY JHONNY TAVARES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 AUTOS Nº 1348-26.2018.811.0039

CÓDIGO 87444

Vistos.

 Tendo em vista a ausência de Defensor(a) Público(a) nesta Comarca, 

conforme certidão de ref. 19, nomeio o douto advogado Dr. Wagner Ricci 

da Silva, OAB/MT 21.379, militante nesta Cidade e Comarca, o qual deverá 

ser intimado desta nomeação, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta a acusação em favor do réu KESSY JHONNY 

TAVARES DE SOUZA, na forma do art. 406 e ss, do CPP.

Apresentada a defesa, ouça-se o representante do Ministério Público, 

sobre eventuais preliminares e documentos apresentados, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 409, CPP).

Após, conclusos designação de audiência de instrução (art. 410 e 411, do 

CPP).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81277 Nr: 3030-50.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALALRES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAROZO ORTIGARA - 

OAB:36475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87182 Nr: 1231-35.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO HENRIQUE DE VASCONCELOS 

BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nara Rubia Alves de Resende - 

OAB:MT0020985B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51462 Nr: 1356-13.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR MARIN LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1356-13.2012.811.0039.

Código 51462.

Vistos.

Intime-se a parte autora para apresentar documentos da fls. 186.

Após, voltem-me aos autos conclusos para analisar pleito retro.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 30 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61079 Nr: 621-72.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56096 Nr: 1031-67.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WMT, VDMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, 

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA 

SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1031-67.2014.811.0039.

Código 56096.

Vistos.

Tendo em vista a manifestação (fls. 95), arquivem-se os presentes autos 

sem baixa na distribuição pelo prazo de 06 (seis) meses, aguardando 

providências da parte interessada.

Após o decurso do prazo acima estabelecido sem manifestação da parte 

autora procedam à sua intimação para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste sob pena de extinção.

 Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 30 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82824 Nr: 3857-61.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ PICOLI HERRERA 

- OAB:21121/O, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 Vistos.

 Tendo em vista a manifestação de ref. 47, nomeio o douto advogado Dr. 

André Luiz Picoli Herrera, OAB/MT 21.121, militante nesta Cidade e 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação, bem como para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta a acusação em favor do réu 

VALDIR RICI, na forma do art. 396, do CPP.

Apresentada a defesa, ouça-se o representante do Ministério Público, 

sobre as preliminares e documentos apresentados, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71395 Nr: 1852-03.2016.811.0039

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE APARECIDA CAIANELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 19919/0, WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70329 Nr: 1334-13.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560, Marcelo Álvaro C.N.Ribeiro - OAB:15445, MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:MT 16646, EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR-SE NOS AUTOS 

QUE DECORREU O PRAZO. MESMO DEVIDAMENTE INTIMADO O RÉU NÃO 

EFETUAOU O PAGAMENTO E NEM CONTETOU A PRESENTE AÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86905 Nr: 1088-46.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70950 Nr: 1601-82.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 
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OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE AUTENTICACÕES DE CÓPIAS, PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA 

DE ADJUDICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55723 Nr: 758-88.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER JOSÉ BIANCHINI, MARINALVA MOREIRA 

BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOYOTA DO BRASIL LTDA, DISVECO LTDA - 

ORION VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4775, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105, JOSÉ 

PAULO MOUTINHO FILHO - OAB:OAB/SP 58.739

 AUTOS Nº 758-88.2014.811.0039.

CÓDIGO 55723.

Vistos.

 Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89 Nr: 10-23.1995.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MENDONÇA MACHADO, RAFAEL 

CHIARELLO JÚNIOR, EDIVALDO SANTANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYNAIR ALVES DE SOUZA - 

OAB:MT-4.902, DYNARA DE ARRUDA OLIVEIRA - OAB:MT-9.414, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT 14.848, MANOEL ALEXANDRE MAIORQUIN - 

OAB:MT-8278

 ISTOS.

1) Certifique o cartório distribuidor o quantum de custas remanescentes a 

serem recolhidas, devendo ser observado quando da elaboração do 

cálculo o pagamento efetuado às fls. 22;

2) Visando evitar futura alegação de nulidade, nomeio como curadora 

especial da parte executada Marcos Mendonça Machado a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso. Cientifique-se o douto Defensor Público 

do múnus que lhe foi atribuído;

3) Levanto a penhora de fls. 304/305, independente de quaisquer 

formalidades, podendo a parte devedora dispor livremente de tal bem após 

o trânsito em julgado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de novembro de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83254 Nr: 4072-37.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA BORGES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70550 Nr: 1435-50.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY MALDONADO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74822 Nr: 3535-75.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO OFICIO DO 

REQUERIDO INSS. NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79931 Nr: 2291-77.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV(SL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BORGES MESQUITA - 

OAB:23.926-A, MARILI TABORDA - OAB:23.929A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDAO DO OFICIAL DE JUSTIÇA JUNTADO NO DIA 

10/01/2018, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75766 Nr: 352-62.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO OFICIO DO 

REQUERIDO INSS. NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 63207 Nr: 1275-59.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA MARIA PINHEIRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para que informe este Juízo, acerca da 

implantação do beneficio concedido à parte autora no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84932 Nr: 140-07.2018.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63178 Nr: 1258-23.2015.811.0039

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, CLEUZA APARECIDA 

PERUCHI DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO PETIÇÃO JUNTADO NO DIA 07/05/2018, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72027 Nr: 2166-46.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GILBERTO MENDES ROSSI, JOSÉ OTACILIO 

DE SOUZA DIODATO, WILSON CARLOS PISSOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS REUS, ACERCA DA AUDIENCIA DE 

OITIVA DE TESTEMUNHA DESIGNADA PARA DIA 08/08/2018, ÁS 

16h00min NA NONA VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABA-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82234 Nr: 3568-31.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MARQUES, VALDOMIRO 

MARQUES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20.720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFETAR-SE ACERCA DA DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDENCIA, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74606 Nr: 3445-67.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FRANCISCA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, LUCIMAR MORILHO SILVEIRA - 

OAB:OAB/MT 24.687, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO OFICIO DO 

REQUERIDO INSS. NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71380 Nr: 1842-56.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SILVA DE PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO DOCUMENTO 

JUNTADOS NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71663 Nr: 1997-59.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA NOVAES PEREIRA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68215 Nr: 563-35.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PENHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 
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OAB:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71377 Nr: 1841-71.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:21370/O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57696 Nr: 1948-86.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DOMINGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70928 Nr: 1588-83.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRCILENE MAIA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75233 Nr: 78-98.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61186 Nr: 650-25.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON SCAPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Código 61186

VISTOS EM CORREIÇÃO

Considerando o trânsito em julgado do acórdão proferido, bem como tendo 

em vista que já fora expedida guia de execução de pena do condenado, 

proceda-se às comunicações necessárias.

Após, arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

Às providências.

São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de maio de 2016.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81615 Nr: 3222-80.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R M DOS SANTOS E CIA LTDA ME, ROBERTO 

MARCELINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT-20853, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTE AUTOS ACERCA DO CERTIDAO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81635 Nr: 3236-64.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAÍDE BUENO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69136 Nr: 899-39.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE CRISTINA GUERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87822 Nr: 1540-56.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. D. MARANGÃO - ME, ELIANA DIAS 

MARANGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nara Rubia Alves de Resende - 

OAB:MT0020985B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1540-56.2018.811.0039.

Código nº. 87822.

Vistos.

1. Comunique-se ao juízo deprecante acerca da distribuição desta, caso já 

não tenha o feito;

2. Requisite-se o recolhimento das custas judiciais e diligências do Oficial 

de Justiça pela parte interessada em 30 (trinta) dias caso não seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita;

 3. Decorrido o prazo sem recolhimento, devolva-se a presente à Comarca 

de origem independente de novo despacho;

4. Caso recolhido ou sendo a parte isenta, cumpra-se, conforme 

deprecado, servindo a presente de mandado, devendo ser cumprida no 

prazo assinalado e, na sua ausência, em 10 (dez) dias, pelo Oficial de 

Justiça, nos moldes do artigo 372, C.N.G.C./MT;

5. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se à Comarca de 

origem com nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de maio 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22961 Nr: 582-51.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M PEREIRA NETO VETERINÁRIA, ROBERTO 

ANTÔNIO COMERLATTO, JUNIOR MOURA MARTINS, THAIS MOURA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZADORA ALBUQUERQUE SILVA 

- OAB:16.684-B, JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:Proc Faz.Públic

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYLA VENTORIM - OAB:MS 

8378

 Autos nº: 582-51.2010.811.0039.

Código nº: 22961

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal de Dívida Ativa.

Citado o requerido para efetuar o pagamento no prazo legal, quedou-se 

inerte.

Em folha nº. 215 houve pedido para o imediato bloqueio/penhora de 

numerários e valores encontrados em conta bancária para a satisfação do 

crédito do Exequente.

Informou o exequente tratar-se do valor de R$ 14.683,20 (quatorze mil e 

seiscentos e oitenta e três reais e vinte centavos), título que executa no 

presente momento.

 O pedido deve ser deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao 

valor executado, para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando 

que se torne inócua.

 Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e penhora 

on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o 

princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC”. 

(Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando Gonçalves. 

Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008.

Posto isto, defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado 

(021.382.969-03) no valor de R$ 14.683,20 (quatorze mil e seiscentos e 

oitenta e três reais e vinte centavos).

 Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema 

Bacenjud na data de 22/04/2018 e, em resposta obtida em 23/04/2018 

(conforme documento em anexo) o executado possuía saldo insuficiente, 

motivo pelo qual houve o bloqueio parcial da ordem.

Determino a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após a manifestação, caso não haja acolhimento de 

nenhuma alegação de erro/excesso na ordem, conclusos para 

transferência do valor para a conta única e determinação de expedição de 

levantamento dos valores.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66565 Nr: 43-75.2016.811.0039

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI MISSIAS DOS SANTOS, DAÍSA FRANCISCA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GOLONI, TERESINA BERGAMIN 

GOLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, extingo o presente feito, sem a resolução do mérito, com 

supedâneo no art. 485, IV do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas e despesas processuais remanescentes, 

se houver.Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se, 

observadas as formalidades legais.Publique-se.Registre-se (art. 317, § 4º, 

C.N.G.C/MT Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI). Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 09 de fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79817 Nr: 2230-22.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDO, JDF, WJMGR, AMGDO, CBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 DELIBERAÇÕES:

Vistos.

Aguarde-se a devolução da missiva expedida à comarca de Cáceres/MT 

para a inquirição da testemunha Vanderlei Nonato de Santana.

Com o retorno da missiva expedida devidamente cumprida, declaro 

encerrada a instrução processual.

Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais, no prazo 

comum a começar pelo Ministério Público.

Após, conclusos.

Saem os presentes intimados.

Às providências.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, Fábio 

de Jesus Quintiliano, digitei, sendo que os presentes assinam a ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Carina Sfredo Dalmolin

Promotora de Justiça

Wagner Ricci da Silva

Advogado

Juliano Duarte Prioto

Advogado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71663 Nr: 1997-59.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA NOVAES PEREIRA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. .Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, 

para fins dos incisos do §2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 

473, incisos e parágrafos, todos do Código de Processo Civil.Em se 
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tratando de pagamento de honorários de perito em caso de assistência 

judiciária gratuita, a matéria é regulamentada pela Resolução nº 305 de 

07/10/2014, do CJF, que fixa o valor máximo de R$ 248,53, podendo ser 

majorado para até 3 vezes esse valor (artigo 3º, §1º). Considerando a 

complexidade do trabalho, visto que a perícia do expert compreenderá a 

alegada incapacidade; considerando o tempo de duração do processo, 

nível de especialização do profissional, bem como o lugar de prestação do 

serviço (em comarca que se encontra a mais de 300 km de distância da 

capital deste estador, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela 

do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional 

de Justiça.”Com a juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes 

para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a 

intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da 

parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do 

Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito deve ser expedido ofício e efetuados os demais atos 

necessários para o pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.Por fim, deixo para condenar o Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, inscrito no CRM-MT 2949, ao pagamento de multa no 

momento da prolação da sentença. Às providências.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de março de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83247 Nr: 4065-45.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNDO, IDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 226, § 6º, da CRFB/88, HOMOLOGO o acordo dos 

autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, 

declaro EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito. 

Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de março de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52482 Nr: 223-96.2013.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO APARECIDO GASQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566

 DELIBERAÇÕES:

Vistos.

Diante da ausência justificada do membro do Ministério Público em 

comparecer na presente audiência, conforme ofício que será 

encaminhado a Este Juízo, e devido a complexidade dos fatos, designo 

nova data de audiência para o término da instrução penal para o dia 23 de 

agosto de 2018, às 15h30min (quinze horas e trinta minutos).

Saem os presentes intimados da nova data de audiência para o término da 

instrução.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, 

Gustavo de Oliveira Rosales, digitei, sendo que os presentes assinam a 

ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Adalberto Aparecido Gasques

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61195 Nr: 654-62.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO VINÍCIUS DE MELO FANELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 15.876

 DELIBERAÇÕES:

Vistos.

Em atenção ao pedido da defesa e, considerando a ausência justificada 

da testemunha arrolada, redesigno nova audiência para a inquirição das 

testemunhas Ezequias Rodrigues Gaia (defesa) e Danilo Neves Lopes 

(acusação), devendo estas serem intimadas com a antecedência 

necessária, com juntado do mandado de intimação, para o dia 23 de 

agosto de 2018, às 13:30 (treze horas e trinta minutos).

Consigno, ademais, que requereu a defesa que se procedesse na 

presente solenidade ao interrogatório do acusado, sem prejuízo da ordem 

de inversão de oitiva das testemunhas.

 Expeça-se oficio para a comarca de Cuiabá, referente a carta precatória 

que determinou audiência para interrogatório do acusado, informando que 

já ocorrera o interrogatório do réu na presente solenidade.

Mantenho os autos conclusos para designação de nova audiência.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, 

Gustavo de Oliveira Rosales, digitei, sendo que os presentes assinam a 

ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Saulo Pires de Andrade Martins

Promotor(a) de Justiça

Charles Kleber Rodrigues

Advogado

Eduardo Vinícius de Melo Faneli

Acusado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56126 Nr: 1055-95.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGDSM, LSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECRETO a prisão civil do executado Marcos Manoel 

Mendes, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com fulcro nas disposições 

dos arts. 1.694 usque 1.696 do Código Civil, art. 528, § 3º, do Código de 

Processo Civil e 19 da Lei n.º 5.478/1968, em relação não apenas às 

prestações indicadas à referência nº. 102/103, mas também de todas as 

demais vencidas no curso da presente execução e até o efetivo 

pagamento.Determino ainda que seja expedida certidão de dívida para fins 

de protesto, nos termos no art. 517 do Código de Processo Civil.Caso seja 

efetuado o pagamento da prestação alimentícia, suspenda-se o 

cumprimento da ordem de prisão, conforme art. 528, § 3º do Código de 

Processo Civil.Expeça-se o mandado de prisão, fazendo constar o valor a 

ser pago conforme demonstrativo de cálculo contido nas fls. 64/65, bem 

como devendo nele constar que a Autoridade Policial deverá cumprir à 

risca o inciso LXII do art. 5.º da Constituição Federal, com imediata 

comunicação da prisão à família do preso ou à pessoa por ele indicada; e, 

segundo, que a expedição de eventual alvará de soltura será realizada 

apenas depois de demonstrado o pagamento pelo alimentante das 

prestações alimentícias vencidas até a data do efetivo pagamento, ou 

acordo escrito entre eles. Notifique-se o digno Ministério 

Público.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de abril 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58942 Nr: 2350-70.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO REMEDIS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 2350-70.2014.811.0039.

CÓDIGO Nº. 58942.

Vistos.

 Intimem-se o perito nomeado nestes autos pessoalmente para que 

apresente o laudo médico pericial realizado na parte autora no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias sob pena de revogação da nomeação, 

perda dos honorários periciais devendo ainda ser consignado no mandado 

que o descumprimento do encargo no prazo acima estabelecido 

acarretará comunicação por meio deste juízo à corporação profissional 

respectiva além de imposição de multa cujo valor será fixado em momento 

posterior fulcro no art. 468, II, §1º, CPC.

Decorrido o prazo acima estabelecido sem a apresentação do laudo 

médico pericial, certifique-se e, após, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73559 Nr: 2914-78.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JÚNIOR - OAB:6.702, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - 

OAB:19474/O

 DELIBERAÇÕES:

Vistos.

Defiro o pedido ministerial e determino a expedição de carta precatória 

para a comarca de São José do Rio Claro-MT para a inquirição do policial 

militar/testemunha arrolada pela acusação, Alejevano Ferreira da Silva, 

atualmente lotado junto ao Batalhão daquela comarca.

Após o retorno da missiva, vistas às partes para apresentação de 

alegações finais no prazo legal.

Em seguida, conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, Victor 

Augusto da Cruz de Oliveira, digitei, sendo que os presentes assinam a 

ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro Rodrigo Francisco de Souza

 Promotor de Justiça Advogado

Sérgio Luiz Santana

Acusado(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80345 Nr: 2483-10.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR 

- OAB:20705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2483-10.2017.811.0039.Código nº. 80345.Vistos.Cuida-se de 

Ação Anulatória de Leilão extrajudicial de Imóvel cumulada com pedido de 

Tutela Acautelatória Antecedente proposta por Marcos Aurélio de Oliveira 

contra o Banco Bradesco S.A., ISTO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela lançado na inicial, 

para determinar a suspensão da alienação extrajudicial do imóvel 

financiado ou mesmo dos efeitos de tal medida, acaso ultimada antes da 

intimação deste comando judicial. CITE-SE a parte requerida, para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 23 de abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79190 Nr: 1900-25.2017.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CÁCERES/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE MATO GROSSO, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZA IRACEMA ANTUNES - 

OAB:7668

 AUTOS Nº 1900-25.2017.811.0039.

CÓDIGO 79190.

Vistos.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 27 de setembro de 2018, às 17h30min., para realização do 

ato deprecado.

 Comunique-se o Juízo Deprecante a distribuição desta, com os dados 

para futuros pedidos de informações, bem como informe acerca da 

designação da audiência.

Intimem-se a testemunha.

Às providências.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87139 Nr: 1202-82.2018.811.0039

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DE JESUS ANGELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C. 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1202-82.2018.811.0039

CÓDIGO 87139

Vistos.

Recebo a inicial de fls. 04/06, bem como, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita.

Cite-se o réu, no prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar as contas ou 

contestar a ação.

Prestada as contas, manifeste o autor no prazo de 05 dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59543 Nr: 174-84.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:MT 18777/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Autos nº: 174-84.2015.811.0039

Código nº: 59543

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos e, em nada mais sendo requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84995 Nr: 164-35.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO AUGUSTO ALVES LESSI, JANAINA DE 

MEDEIROS CAMPOS LESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BARBOSA - "DE CUJUS", ELIZA BELA 

GONÇALVES BARBOSA - "DE CUJUS", VALDECIR BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:2515, MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para adjudicar o imóvel 

urbano, situado no Lote 14 da Quadra 08, no Loteamento denominado 

JARDIM SANTA MARIA, neste município, com a área de 528,00 metros 

quadrados; Medindo: frente: -12,00 metros para a Rua dos Estados; 

Fundo: -12,00 metros para o lote 06; Lado Direito: -44,00 metros para o 

lote 13; Lado Esquerdo -44,00 metros para o lote 15; havido conforme a 

Matricula n° 10905, de acordo com a certidão expedida pelo Cartório do 1º 

Oficio de Registro Geral do Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol 

D’Oeste – MT, em favor dos requerentes.Condeno a parte requerida ao 

pagamento de custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78032 Nr: 1327-84.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669, JACKELINE OLIVERA DA SILVA - OAB:8310B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171

 Autos nº. 1327-84.2017.811.0039.

Código nº. 78032.

 Vistos.

Ananias Cândido da Silva ajuizou a presente Ação Exoneração de 

Alimentos em desfavor de Welder Junior da Silva, em razão de 

desnecessária pensão alimentícia na condição financeira do alimentante.

Entrementes, em referência nº. 56, o autor colacionou aos autos o acordo 

entabulado entre as partes, requerendo, por fim, sua homologação e 

extinção do feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (referência nº. 56), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de referência nº. 56 dos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, 

declaro EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78256 Nr: 1428-24.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA PRACONI STORTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA CRISTINA CRIADO - 

OAB:15325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Autos nº. 1428-24.2017.811.0039.

Código nº. 78256.

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Auxílio Alimentação proposta por 

LUCIANA PRACONI STORTI, em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS e, visando a quitação do débito alimentar em 

atraso.

Entrementes, em referência nº. 26, as partes entabularam acordo, 

requerendo, por fim, sua homologação e extinção do feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerida entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (referência nº. 26), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo em referência nº. 26 dos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, 

declaro EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83857 Nr: 4391-05.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LODEMIR JOSÉ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Autos nº. 4391-05.2017.811.0039.

Código nº. 83857.

Vistos.

Conforme referência nº 17, DETERMINO a intimação da parte requerida, na 

pessoa de seu representante legal, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini
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Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84361 Nr: 4594-64.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA CARDOSO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Autos nº. 4594-64.2017.811.0039.

Código nº. 84361.

Vistos.

Conforme referência nº 17, DETERMINO a intimação da parte requerida, na 

pessoa de seu representante legal, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61117 Nr: 636-41.2015.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. T. CARDOSO & CIA LTDA - ME, MATHEUS TOSTES 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Autos nº. 636-41.2015.811.0039.

Código nº. 61117.

Vistos.

Cuida-se de ação de Indenização por danos materiais e morais, com 

restituição em dobro do valor indevidamente pago ajuizada por Residence 

Hotel, em face de Centrais Elétricas Matogrossenses S/A – Rede CEMAT, 

ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na 

inicial.

Constata-se que os valores a serem levantados nos autos já foram 

devidamente quitados, a medida que se impõe é a extinção do presente 

feito (Ref. 80).

É o sucinto relato.

Decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando os valores a 

serem levantados nos autos já foram devidamente quitados em referencia 

nº. 80, a extinção do feito é medida que se impõe.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68776 Nr: 799-84.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES, JOSÉ 

CARLOS SILVA CONCEIÇÃO, ELIAS SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NOGUEIRA CAMELO - 

OAB:OAB/MT 24813/O

 Vistos.

 Tendo em vista a manifestação de ref. 47, nomeio o douto advogado Dr. 

Bruno Nogueira Camelo, OAB/MT 24.813, militante nesta Cidade e 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação, bem como para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar memoriais finais em favor dos réus 

ELIAS SOARES DA SILVA E JOSÉ CARLOS SILVA CONCEIÇÃO, na forma 

do art. 403, §3º, do CPP.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71173 Nr: 1733-42.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENUITA PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1733-42.2016.811.0039

CÓDIGO 71173

Vistos.

Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos da instância superior.

Após, considerando o trânsito em julgado da decisão de fl.97, expeça-se 

Carta de Adjudicação do bem sub judice nestes autos ao requerente, 

conforme decisão prolatada às fls.93-95.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70787 Nr: 1533-35.2016.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566

 AUTOS Nº 1533-35.2016.811.0039

CÓDIGO 70787

Vistos.

Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos da instância superior.

Após, considerando o teor do acordão de ref.59, o qual desproveu o 

recurso e manteve inalterada a sentença prolatada em evento de ref.30, 

proceda-se com o estudo psicossocial na residência de ambos os 

cônjuges.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58355 Nr: 2187-90.2014.811.0039

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO PAULA DE ARRUDA, LINDINALVA 

MAGALHÃES, CARMELITA ISABEL MAGALHÃES, VALDIR APARECIDO 

DA SILVA, MARIA EDUARDA MAGALHÃES DE PAULA, MATHEUS 

VINICIUS MAGALHÃES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROECSON VALADARES SÁ - 

OAB:19797/O, SUELLEN MENEZES BARRANCO - OAB:OAB/MT 15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2187-90.2014.811.0039

CÓDIGO 58355

Vistos.

Primeiramente, em que pese a manifestação de fls. retro, compulsando os 

autos, verifica-se que a parte autora já possui patrono devidamente 

constituído nos autos.

Dito isto, determino a retificação no Sistema Apolo para que todas as 

publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do 

patrono da parte autora, qual seja ROECSON VALADARES SÁ, OAB MT 

Nº 19.797.

No mais, cumpra-se integramente a determinação anteriormente proferida 

em evento de ref.72.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87360 Nr: 1315-36.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIR APARECIDO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1315-36.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 87360.

Vistos.

Intimem-se a autora para que comprovem sua hipossuficiência de 

recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código 

de Processo Civil ou para que, recolham as devidas custas processuais 

em 15 (quinze) dias.

Se recolhidas as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor.

Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87431 Nr: 1341-34.2018.811.0039

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA XAVIER DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1341-34.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 87431.

Vistos.

 Recebo os embargos para discussão. Apense-se nos autos principais.

Cite-se o embargado para contestar em 15 (dez) dias (art. 679 CPC), 

consignando-se que não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo embargante.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87579 Nr: 1410-66.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEDES FERREIRA DIOGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1410-66.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 87579.

Vistos.

Intimem-se a autora para que comprovem sua hipossuficiência de 

recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código 

de Processo Civil ou para que, recolham as devidas custas processuais 

em 15 (quinze) dias.

Se recolhidas as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor.

Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69648 Nr: 1113-30.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATÓLIO HORA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados pela parte autora, para o fim de CONCEDER o 

benefício de Auxílio Doença a requerente consistente numa renda mensal 

correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício 

desde a data do requerimento administrativo, ou seja, 22.12.2014, 

devendo ser observada a prescrição quinquienal. Acaso não implantado 

ou cessado o benefício, tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX 

OFFICIO para o fim específico de determinar ao INSS que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações 

vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial 

- TR) para a correção monetária a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a 

partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos mesmos moldes 

aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sobre o valor da 

condenação. Outrossim, expeça-se ofício requisitando os honorários 

periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal - 

Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes da Resolução 

305/2014.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da 
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condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC.São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de maio de 2018. 

Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87671 Nr: 1459-10.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. A. MOLINA - ME, DOUGLAS ANTONIO 

MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1459-10.2018.811.0039.

Código nº. 87671.

Vistos.

1. Comunique-se ao juízo deprecante acerca da distribuição desta, caso já 

não tenha o feito;

2. Requisite-se o recolhimento das custas judiciais e diligências do Oficial 

de Justiça pela parte interessada em 30 (trinta) dias caso não seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita;

 3. Decorrido o prazo sem recolhimento, devolva-se a presente à Comarca 

de origem independente de novo despacho;

4. Caso recolhido ou sendo a parte isenta, cumpra-se, conforme 

deprecado, servindo a presente de mandado, devendo ser cumprida no 

prazo assinalado e, na sua ausência, em 10 (dez) dias, pelo Oficial de 

Justiça, nos moldes do artigo 372, C.N.G.C./MT;

5. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se à Comarca de 

origem com nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de maio 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74606 Nr: 3445-67.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FRANCISCA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, LUCIMAR MORILHO SILVEIRA - 

OAB:OAB/MT 24.687, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3445-67.2016.811.0039

CÓDIGO 74606

Vistos.

 Oficie-se novamente ao Gerente Executivo do INSS para que proceda, no 

prazo de 30 (trinta) dias, à implantação do benefício concedido em favor 

da parte autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de 

concessão ou justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando 

a devida implantação do benefício concedido nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 022/2018-DF

O Exmo. Doutor Conrado Machado Simão MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Sapezal, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

LOTAR, a partir desta data, 04/06/2018, na Secretaria da Vara Única 

desta Comarca de Sapezal/MT, o servidor: RAFAEL MENDES DA SILVA, 

portador do RG nº 913659 SSP/RO e CPF nº 856.919.092-15.

Cumpra-se.

 Sapezal, 04 de junho de 2018.

 Conrado Machado Simão

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

 PORTARIA N.º 022/2018-DF

O Exmo. Doutor Conrado Machado Simão MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Sapezal, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

LOTAR, a partir desta data, 04/06/2018, na Secretaria da Vara Única 

desta Comarca de Sapezal/MT, o servidor: RAFAEL MENDES DA SILVA, 

portador do RG nº 913659 SSP/RO e CPF nº 856.919.092-15.

Cumpra-se.

 Sapezal, 04 de junho de 2018.

 Conrado Machado Simão

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

EDITAL N. 07/2018/DF - TORNAR PÚBLICO as inscrições deferidas, por 

serem considerados aptos, conforme Edital nº 06/2018-DF, publicada no 

DJE nº 10258, disponibilizada em 17/05/2018, Provimentos 06/2014/CM de 

07/03/2014 e 03/2018-CM de 26/04/2018.

 * O Edital n° 07/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 40247 Nr: 211-33.2011.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER L. MESSA TRANSPORTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e Examinados.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela UNIÃO (Fazenda Nacional) 

em face de WAGNER L.MESSA TRANSPORTES-ME, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Manifestação de fls. 69 requerendo a extinção do feito pelo cumprimento 

da obrigação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta, conforme 

comprovado nos autos (fls.70/71/72) JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil/2015.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

P.I. C

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 34147 Nr: 1485-37.2008.811.0078
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEBV, OEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B/MT, MARCELO JOVENTINO COELHO - OAB:MT 5950, 

RAFAEL VASCONCELOS - OAB:3052-RO

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de LUIZ 

EDUARDO BUENO VIANA e ONEI EDIO GIONGO pelo cometimento, em 

tese, do crime previsto no art.218-B DO Código Penal.

Finda a instrução criminal foram apresentadas alegações finais pelo 

Ministério Público e pela defesa do réu Onei Edio Giongo, contudo a defesa 

do réu Luiz Eduardo ainda não apresentou memoriais.

Tanto o Ministério Público quanto a defesa do réu Onei Edio Giongo 

requereram a declaração da extinção da punibilidade do réu em virtude do 

seu falecimento e juntaram cópia da certidão de óbito (fl. 271).

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Diante da certidão de óbito juntada na fl. 271, a extinção da punibilidade do 

acusado ONEI EDIO GIONGO é medida que se impõe, a teor do que dispõe 

o artigo 107, I, do Código Penal.

Com efeito, preceitua o artigo 62 do Código de Processo Penal, in verbis:

“No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, 

e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade”.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a PUNIBILIDADE de ONEI EDIO 

GIONGO, a teor do que dispõe o art. 107, I, do Código Penal e artigo 395, 

inciso II, do Código de Processo Penal.

No mais, INTIME-SE o advogado de defesa do réu LUIZ EDUARDO BUENO 

VIANA para que apresente as alegações finais no prazo legal.

Após conclusos os autos.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73161 Nr: 733-89.2013.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDARDO LUIS JUNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, sendo este o único ponto controvertido, JULGO 

PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando 

que os juros incidentes sobre os honorários advocatícios tenham como 

termo inicial o trânsito em julgado do acórdão e que a correção monetária 

incida a partir da fixação dos mesmos (data da sentença). Intime-se a 

exequente para que apresente os cálculos em consonância com o ora 

determinado. Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE o necessário e 

intime-se a executada para o pagamento devido. Após tudo cumprido, 

arquive-se. P.I.C. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71843 Nr: 1393-20.2012.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AFONSO VOGT, IRMA BOFFO VOGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529/A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT, 

MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT 14.687

 S E N T E N Ç A

Vistos e Examinados.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por COOPERATIVA 

REGIONAL AURIVERDE em face de PEDRO AFONSO VOGT E OUTRA, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Petição acostada às fls. 175/176, comprovando pagamento. Às fls. 

178/184, impugnação ao cumprimento de sentença com pedido de efeito 

suspensivo.

Às fls.187, petição de concordância do exequente com o valor 

depositado.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Defiro o levantamento do valor de R$ 6.345,73 (seis mil, trezentos e 

quarenta e cinco reais e setenta e três centavos) em favor do exequente, 

conforme requerido às fls. 187.

O saldo remanescente deverá ser levantado em favor do executado, o 

qual deverá ser intimado para informar os dados bancários para tanto.

Sem Custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100815 Nr: 2076-81.2017.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA MOREIRA MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO AMARILDO JORGE MILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14167/MT, Joacir Jorlando Neves - OAB:3610/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da r. 

Decisão de ref. 95, no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar aos 

autos certidões negativas de Tributos Federais, Estaduais e Municipais, 

conforme determinado na r. decisão de ref. 11, bem como apresentar 

também o esboço de partilha.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25051 Nr: 1263-11.2004.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIOL CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU DAL´MASO, ANDRÉ ELEMAR 

HENKEMEIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, GABRIELA PARRA SANTILIO - OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DOS 

SANTOS FILHO - OAB:5140/MT, INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, JOSÉ EDUARDO LEITE - OAB:6.517/MT, SAMANTHA 

BALTIERI CARVALHO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de 

trânsito proposta por RIOL CARLOS FERREIRA em face de ALCEU 

DAL’MASO.

Foi proferida sentença de procedência (fls. 258), mantida pelas Cortes 

Superiores, com trânsito em julgado.

Intimadas as partes para que se manifestassem, aportou petição de 

acordo.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 
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partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado conforme fls. 608/612 em 

todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

As custas ficarão a cargo do Requerido, conforme consta expressamente 

no acordo entabulado entre as partes, sendo que o montante deve ser 

calculado com base no valor atualizado da causa, considerando o valor do 

acordo firmado (R$ 650.000,00 - seiscentos e cinquenta mil reais).

As partes expressamente renunciaram ao prazo recursal, sendo assim a 

presente sentença transita em julgado com a sua publicação.

Friso que a extinção do presente processo não impede que, caso haja o 

descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada promova a 

execução do presente título executivo judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Cumpridas as determinações, ARQUIVE-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 75996 Nr: 727-48.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDSSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:MT 18406-A, EDSON HIROSHI LIMA MATSUI - OAB:21216/O, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DE OLIVEIRA 

TEIXEIRA - OAB:1043/RO

 Vistos etc.

Tendo em vista o decurso de prazo certificado, defiro os pedidos 

constantes nos itens b) e c) de fls. 219.

No que se refere ao acordo acerca dos honorários de sucumbência de 

fls. 221/224, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia 

do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre os 

patronos, os quais inclusive, têm poder expresso para transigir em nome 

das partes. Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado às fls. 221/224 

e JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença com resolução do 

mérito, APENAS COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, 

na forma do artigo 487 inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25449 Nr: 1518-66.2004.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL, LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA 

- OAB:7.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória por ato de transação comercial proposta por 

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP em face de ASSOCIAÇÃO DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL - ASSEM.

Na fl. 168 juntou-se petição informando a realização de acordo entre as 

partes.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado conforme fl. 168 em todos 

os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

As partes expressamente renunciaram ao prazo recursal, sendo assim a 

presente sentença transita em julgado com a sua publicação.

Friso que a extinção do presente processo não impede que, caso haja o 

descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada promova a 

execução do presente título executivo judicial.

Por fim, a expedição de alvará de levantamento em favor da parte 

exequente.

Com o trânsito em julgado, certifique-se o necessário e remetam-se os 

autos imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações 

de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Cumpridas as determinações, ARQUIVE-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73373 Nr: 937-36.2013.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:MT/16218/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON BRAGAGNOLO - 

OAB:RS 82720

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, 

inciso I do CPC/2015, para:a)FIXAR a guarda unilateral definitiva de 

EMANUELI SILVA GARCIA e ANA VITÓRIA SILVA GARCIA em favor do 

genitor, ora Requerente, MANOEL MESSIAS DA SILVA 

FILHO.b)REGULAMENTAR o direito de visitas da genitora em finais de 

semana alternados, a ser exercido quando a Requerida obtiver 

alta.c)CONDENAR a requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 § 2º do 

CPC/2015, contudo, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita feito 

na contestação, razão pela qual a condenação às custas e despesas 

processuais ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante 

preconizado no artigo 98 § 3º do CPC/2015 .d)EXPEÇA-SE o termo de 

guarda definitiva em favor do genitor MANOEL MESSIAS DA SILVA 

FILHO.Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os 

autos.Intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA e as partes.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 28456 Nr: 1842-22.2005.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, RICARDO 

LORIPPE GUIMARÃES, JOSÉ EDUARDO SENISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ODELCIO PANNEBECKER, CLENI 

MARIA PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS - 

OAB:9.321/MT, EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JÚNIOR - 

OAB:8688, OSMAR ARCÍDIO MAGGIONI - OAB:13.012/RS, VICENTE 

FASOLO DE PARIS - OAB:9361-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - 

OAB:9.189, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:4045/MT
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 Vistos etc.

Sentença.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Espólio de Odélcio 

Pannebecker e outros em face do despacho proferido em 15/06/2016.

É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material.

 No caso em tela, o despacho de fls. 343 não tem sequer conteúdo 

decisório, apenas determinando a expedição de carta precatória.

Saliente-se que os embargos declaratórios não se prestam a veicular 

insatisfação quanto às determinações judiciais sem carga decisória. Têm a 

sua finalidade direcionada e se limitam a corrigir defeitos inerentes à 

decisão ou sentença embargada.

 Ausentes os elementos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, inviável a manifestação de inconformismo veiculada sob a forma 

desses pretensos vícios.

Destarte, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

REJEITO os Embargos de Declaração opostos ante a inexistência de 

omissão, contradição ou obscuridade no despacho, que sequer tem 

conteúdo decisório.

Outrossim, destaca-se que após a apresentação destes aclaratórios, os 

autos subiram ao Tribunal de Justiça para análise de recurso de apelação 

interposto nos embargos em apenso, sendo remetido ao gabinete para 

apreciação apenas nesta oportunidade.

Considerando-se o longo lapso temporal decorrido desde a decisão de fls. 

343, e como a inventariante é pessoa conhecida nesta cidade, determino a 

imediata intimação da mesma para a devida regularização processual, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, no endereço constante nos autos 

nesta cidade de Sapezal/MT.

Cumpra-se com urgência.

INTIME-SE.

P.R.I.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 34358 Nr: 1693-21.2008.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLENI MARIA PANNEBECKER, ESPOLIO DE ODELCIO 

PANNEBECKER, CLENI MARIA PANNEBECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VIEGAS - 

OAB:9.321/MT, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - OAB:14097/MT, OSMAR 

ARCÍDIO MAGGIONI - OAB:13.012/RS

 Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, intimem-se as 

parte para requererem o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Traslade-se cópia da sentença e dos acórdãos para os autos em apenso 

(id. 28456).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77463 Nr: 1621-24.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL, LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA 

- OAB:7.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:

 Diante do exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo 

para processar e decidir este feito, e, em consequência, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, diante da liquidação extrajudicial da parte 

executada.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Transitada em julgado, arquive-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71595 Nr: 1145-54.2012.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9847/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3928

 S E N T E N Ç A

Vistos e Examinados.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por LUIZ MARIANO 

BRIDI em face de BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Petição acostada às fls. 359/359v, na qual a executada suscita sua 

ilegitimidade para figurar no pólo passivo.

Às fls.360/364 e 365/372, petições do exequente requerendo a aplicação 

da multa de 10%, atualizando o valor da execução e reforçando a 

legitimidade da executada.

 Decisão às fls. 376/377, reconhecendo a legitimidade de parte do Banco 

do Brasil.

Após nova atualização do débito pelo exequente (fls. 383/384), fora 

determinada a penhora on-line (fls. 385), a qual foi efetivada às fls. 

386/387.

Pedido de levantamento do valor penhorado às 398.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação consubstanciado pela 

penhora on-line positiva, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

de mérito nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Defiro o levantamento do valor de R$ 17.272,68 (dezessete mil, duzentos 

e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos) em favor do exequente, 

conforme requerido às fls. 398.

Sem Custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77447 Nr: 1606-55.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JILMAR FEITOSA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELENA AUTOMOVÉIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER MARCOS BOLSONARIO - 

OAB:OAB/SP 136.576, SILVIA LEIKO NOMIZO - OAB:OAB/MS 13.627-A

 Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça com a 

determinação do prosseguimento do feito, intimem-se as partes para 

requerem o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110364 Nr: 2285-16.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMIRO TASCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANI FILHA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAIANI FILHA NASCIMENTO. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA DE 

URGENCIA, para DETERMINAR que Banco do Brasil (Agência 571-1) 

estorne a quantia de R$ 660,90 (seiscentos e sessenta reais e noventa 

centavos), ainda disponíveis junto à conta bancária (Ag. 571-1 C/C 

62805-0) da Requerida DAIANI FILHA NASCIMENTO, para a conta bancária 

do Autor CLAUDIOMIRO TASCHIN, qual seja, Ag. 1590-3, C/C 18.403-9, no 

prazo de 05(cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária pelo 

descumprimento.CITE-SE a requerida por EDITAL pelo prazo de 30(trinta) 

dias eis que se encontra em local incerto e não 

sabido.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às Providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BRUNA CHAGAS 

BIZELLI, digitei.

Sapezal, 30 de maio de 2018

Élcio Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 81689 Nr: 924-66.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO, ANDERSON CÉSAR FREI 

ALEXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO YASSUHIRO MAMOSE, CESAR 

AUGUSTO OLIVEIRA, HATUNE MAMOSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INITMAR as partes requerentes para comaprecer na Secretaria da 

Vara Única desta Comarca de Sapezal-MT, para retirar CP expedida, para 

as providência de cumprimento, devendo juntar nos autos comprovante da 

distribuição da referida CP no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105826 Nr: 4498-29.2017.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDAP, LWDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.Transitada em Julgado, 

expeça-se Ofício ao Cartório de Registro Civil competente (Sapezal/MT), 

para que sejam adotadas as providências necessárias à averbação na 

certidão, devendo encaminhar a este juízo a certidão devidamente 

averbada para posterior levantamento dos requerentes.Após, cumpridas 

as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105565 Nr: 4398-74.2017.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DM, LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, DOLISETE MASCARELLO.Transitada em Julgado, 

expeça-se Ofício ao Cartório de Registro Civil competente (Sapezal/MT), 

para que sejam adotadas as providências necessárias à averbação na 

certidão, devendo encaminhar a este juízo a certidão devidamente 

averbada para posterior levantamento dos requerentes.Intime-se a 

advogada constituída para que no prazo de 05(cinco) dias apresente 

endereço completo do empregador do requerido para expedição de Ofício 

quanto ao desconto mensal da pensão.Após, com a devida juntada 

expeça-se Ofício a empresa empregadora (Case Maquinas Agrícolas) 

para que proceda ao desconto conforme acordado.Após, cumpridas as 

formalidades legais, ARQUIVE-SE.Expeça-se o termo de guarda 

DEFINITIVA das menores em favor da genitora.Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71006 Nr: 555-77.2012.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifica-se para os fins de direito que o prazo de suspensão destes 

autos ecoou. INTIMA-SE a parte Requerente através da sua procuradora 

para no prazo de 05 (cinco) dias dar rumo ao processo, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100507 Nr: 1930-40.2017.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDA, MPDEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284

 Vistos etc.Trata-se de ação de guarda proposta por Edivânio Lopes Maia 

Nogueira em face de Lucinéia Maria de Almeida objetivando a guarda 

definitiva da criança Eloáh Nogueira.Foi proferida sentença de 

improcedência, tendo sido interposto recurso de apelação pelo 

Requerente, pendente de remessa ao Tribunal de Justiça julgamento.Estão 

apensos a estes autos a ação de destituição do poder familiar proposta 

pelo Ministério Público em face de Edivânio e Lucinéia (Código 103235) no 

qual foi proferida sentença de procedência, também atacada com recurso 

de apelação pelo Requerido Edivânio pendente de julgamento na Corte 

Estadual.Encontra apenso ainda o processo de busca e apreensão 

proposto pelo Ministério Público em face de Edivânio Lopes Maia Nogueira 

no qual foi proferida sentença de procedência e também aguarda 

julgamento de recurso de apelação interposto poe Edivânio.Considerando 

que as ações de Busca e Apreensão (Código 100664) e Destituição do 

Poder Familiar (Código 103235) foram remetidos à Segunda Instância para 

julgamento dos recursos, farei a análise da manifestação ministerial de ref. 

116 tão somente nestes autos, em razão da impossibilidade de juntada e 

análise naqueles autos.Pois bem.Tendo em vista que os recursos de 

apelação interpostos nos autos das ações de destituição do poder familiar 

e guarda não possuem efeito suspensivo, não existe qualquer óbice para 

a colocação da criança em família substituta em caráter provisório para 

fins de adoção futura.Considerando que a ação de adoção proposta pelos 

pretendentes Clodoaldo e Elisângela teve julgamento improcedente, 

DEFIRO o pedido ministerial e determino a convocação do próximo casal de 
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pretendentes à adoção cadastrados perante a Comarca de 

Sapezal.Havendo casal interessado, certificado o necessário DETERMINO 

a distribuição de ação de adoção (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 87974 Nr: 205-50.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON DE SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT, ROGÉRIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 Vistos etc.

Diante do trânsito em julgado do acórdão que manteve a sentença de 

pronúncia (ref. 106), INTIMEM-SE acusação e defesa para que se 

manifestem nos termos do art. 422 do CPP.

Após, certifique-se o necessário e concluso para deliberações.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-02.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação redesignada para a data de 11.07.2018 às 

16H00MIN na sede deste Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-02.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE CAMPOS AGUILHERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência redesignada para a data de 11.07.2018 às 16h20min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-23.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO DO NASCIMENTO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência da conciliação designada para a data de 09/07/2018 às 

14h20min neste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-75.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data de 10/07/2018 às 

13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-60.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência designada para a data de 10/07/2018 às 13h20min na sede 

deste Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-30.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN SOUZA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data de 10/07/2018 às 

13h40min na sede deste Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-15.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN SOUZA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data de 16/07/2018 às 

13h20min na sede deste Juizado Especial.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 31149 Nr: 610-67.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana do Nascimento, Marcelo Gabriel Canuto 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 DECISÃO

Vistos em Substituição Legal.

Devidamente citado, o acusado Marcelo, por intermédio de advogado 

constituído, apresentou resposta à acusação às fls. 153/161.

 Sobreveio às fls. 162/166 dos autos, petição de renúncia ao mandato, da 

lavra dos advogados Dr. Agnaldo Valdir Pires e Dr. Francisco Assis Dias 

de Freitas, devidamente constituídos pela acusada Juliana do Nascimento, 

documento de procuração fl. 86.

Destarte, diante da renúncia dos advogados constituídos para exercer a 

defesa da acusada, acostada às fls. 162/166 dos autos.

 Intime-se a acusada Juliana do Nascimento, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, constitua advogado de sua confiança, ou, caso não possua 

condições de contratar advogado particular, sem prejuízo do próprio 

sustento e de sua família, requeira nomeação de advogado dativo, 

devendo a informação constar da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

Após, decorrido o prazo voltem-se os autos conclusos, com urgência.
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 Vista ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22313 Nr: 382-34.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. Gomes Agropecuária - ME, Edson Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nova Agrícola Comércio e Representações 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas José Franco Bernardes - 

OAB:8247-B/MT, Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976, Ricardo Luiz 

Huck - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Jonas J. F. 

Bernardes, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 3 (três) 

dias, nos termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e sob pena da 

aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28871 Nr: 1417-24.2017.811.0094

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - OAB:5802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Agnaldo Valdir Pires, 

para que proceda à devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, nos 

termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e sob pena da aplicação das 

penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29445 Nr: 1749-88.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Adelar Konzen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas J. F. Bernardes - 

OAB:8247-B/MT, Ricardo Luiz Huck - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Jonas J. F. 

Bernardes, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 3 (três) 

dias, nos termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e sob pena da 

aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30826 Nr: 435-73.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Bontempo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Agnaldo Valdir Pires, 

para que proceda à devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, nos 

termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e sob pena da aplicação das 

penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30831 Nr: 436-58.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Lourenço de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Agnaldo Valdir Pires, 

para que proceda à devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, nos 

termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e sob pena da aplicação das 

penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30835 Nr: 438-28.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Veridiano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Agnaldo Valdir Pires, 

para que proceda à devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, nos 

termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e sob pena da aplicação das 

penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7565 Nr: 497-36.2006.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, Jonas J. F. Bernardes - OAB:8.247-B

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Jonas J. F. 

Bernardes, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 3 (três) 

dias, nos termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e sob pena da 

aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20143 Nr: 434-98.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parlac - Laminados e Compensados Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, Jonas J. F. Bernardes - OAB:8.247-B

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Jonas J. F. 

Bernardes, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 3 (três) 

dias, nos termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e sob pena da 

aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21335 Nr: 705-73.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Antonio Santana - ME, Denis Antônio 

Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Agnaldo Valdir Pires, 

para que proceda à devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, nos 

termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e sob pena da aplicação das 

penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21337 Nr: 707-43.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Antonio Santana - ME, Denis Antônio 

Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Agnaldo Valdir Pires, 

para que proceda à devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, nos 

termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e sob pena da aplicação das 

penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20616 Nr: 903-47.2012.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Parlac - Laminados e Compensados Ltda - EPP, Paulo 

Cezar de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, Jonas J. F. Bernardes - OAB:8.247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal - OAB:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Jonas J. F. 

Bernardes, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 3 (três) 

dias, nos termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e sob pena da 

aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26792 Nr: 273-15.2017.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENIEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, 

BERTOLINO MESSIAS DA SILVA, GICELE BORGES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:OAB/MT 16988, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT/16.691-A, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - 

OAB:16.555/A

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Jonas J. F. 

Bernardes, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 3 (três) 

dias, nos termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e sob pena da 

aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21122 Nr: 485-75.2013.811.0094

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cezar de Paula, Elenice Donizete Ribeiro de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Antonio Bilibio, Valdirene Pezzarico 

Bilibio, Cartório do 1º Ofício de Tabaporã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Agnaldo Valdir Pires, 

para que proceda à devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, nos 

termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e sob pena da aplicação das 

penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25737 Nr: 753-27.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENIEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Jonas J. F. 

Bernardes, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 3 (três) 

dias, nos termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e sob pena da 

aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 27403 Nr: 617-93.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanildon da Silva Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:MT/13.534

 Certifico que, nesta data, encaminhei a carta precatória de fls. 84 para 

inquirição da testemunha Emerson Basílio à Comarca de Nova Mutum-MT, 

via Malote Digital. Código de rastreabilidade 81120183405207.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28563 Nr: 1270-95.2017.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. Gomes Agropecuária - ME, Edson Gomes, Silvana 

Andreu Barbi Gomes, Sandra Mara dos Santos Maia Berti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Ricardo Luiz Huck, 

para que proceda à devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, nos 

termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e sob pena de aplicação das 

penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25003 Nr: 270-94.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Gomes Agropecuária - ME, Edson Gomes, 

Anselmo Zanoni Berti, Silvana Andreu Barbi Gomes, Sandra Mara dos 

Santos Maia Berti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Ricardo Luiz Huck, 

para que proceda à devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, nos 

termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e sob pena de aplicação das 

penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

Comarca de Tapurah
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Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 21/2018/DF

A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito em 

Substituição legal na Comarca de Tapurah, Estado do Mato Grosso, na 

forma da lei e no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Portaria Nº 29/2018-CGJ, que dispõe sobre a Correição 

Ordinária junto a esta Comarca marcada para o dia 7 de junho de 2018, 

das 8h às 13h;

RESOLVE:

 Art. 1º- CONVOCAR todos os servidores do Fórum para acompanharem 

os trabalhos durante todo o período que durar a correição, os quais 

deverão prestar auxilio e esclarecimentos à equipe correicional acerca 

dos serviços e rotinas de trabalho.

Art. 2º- DETERMINAR que:

a) sejam requisitadas as devoluções de todas as ações em carga com 

partes, peritos ou outras instituições, providenciando para que estejam à 

disposição para o período de correição;

b) desde já, sejam preparados processos, livros, papéis ou atos e tudo 

mais que se relacionar ao expediente forense;

c) que a Senhora Gestora Geral de 1ª Entrância, providencie local 

adequado para a instalação dos trabalhos, bem com disponibilize materiais 

e equipamentos necessários à realização dos trabalhos;

 d) que seja dada ampla divulgação desta da Portaria que instaurou a 

correição, encaminhando-se cópia às serventias extrajudiciais, ao 

representante do Ministério Público, Defensoria Pública e Subseção da 

OAB.

 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tapurah-MT, 4 de junho de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito em Substituição legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 63260 Nr: 1184-48.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIANE MARIA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela requerida na inicial, de 

modo a determinar ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do 

medicamento Concerta 36mg, fixando o prazo de 10 dias para o início da 

dispensação, que deverá ser realizada diretamente à representante legal 

do paciente, e certificado nos autos, impondo multa diária em caso de não 

obediência da ordem, no montante de R$ 200,00 (duzentos reais).Sem 

prejuízo, estando em termos, recebo a petição inicial, condicionada à 

inclusão do ente municipal no polo passivo da lide, e, assim, fazendo, 

determino a citação dos requeridos para, querendo e no prazo legal, 

apresentarem defesa, indicando as provas que pretende produzir, na 

medida em que, por se cuidar da tutela de direito individual de saúde, 

descabe a realização de mediação/conciliação judicial, ante a notória 

impossibilidade/recusa dos entes estatais de se submeterem a tais 

procedimentos, ante a carência de representantes legais ao desempenho 

do mister.Defiro os benefícios ao Sr. Oficial de Justiça do art. 172, 

parágrafo 2º, do CPC. Intime-se o requerente.Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

servindo a presente como mandado/ofício/alvará. Lucas do Rio Verde p/ 

Tapurah/MT, 28 de maio de 2018.GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE 

BARBOSAJuiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 60688 Nr: 2823-38.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI JACÓ DIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela requerida na inicial, de 

modo a determinar ao Município de Tapurah o fornecimento do 

medicamento Rivaroxabana (Xarelto), fixando o prazo de 10 dias para o 

início da dispensação, que deverá ser realizada diretamente à 

representante legal do paciente, e certificado nos autos, impondo multa 

diária em caso de não obediência da ordem, no montante de R$ 200,00 

(duzentos reais).Intime-se.Cumpra-se COM URGÊNCIA, servindo a 

presente como mandado/ofício/alvará. Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 

28 de maio de 2018.GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSAJuiz de 

Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 59826 Nr: 2234-46.2017.811.0108

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCHAND AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO 

- OAB:251411, Vinícius de Morais Balan - OAB:80.936/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Para a concessão da liminar de arresto, mister se faz o 

preenchimento dos requisitos do artigo 814 do Código de Processo Civil, 

quais sejam o fumus boni iuris, consubstanciado em prova literal de dívida 

líquida e certa, e o periculum in mora, caracterizado quando a situação 

descrita pelo credor está enquadrada em uma das hipóteses mencionadas 

no artigo 813 do mesmo Diploma Legal.Tendo o autor comprovado, na 

Ação Cautelar de Arresto, ser credor do produto objeto do contrato de 

arrendamento rural, inclusive, com reconhecimento do débito pelos 

devedores por meio de contrato de confissão de dívida, há que ser 

mantida a liminar para o arresto da soja, mormente quando há prestação 

de caução pelo credor.Em havendo informação da própria parte devedora 

de impossibilidade de cumprir a obrigação de entregar a soja, possível a 

substituição do produto por milho ou feijão, a fim de garantir a satisfação 

do crédito nos autos executivos.A má-fé não se presume, pois exige 

prova satisfatória, não só da sua existência, mas da caracterização do 

dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar. (AI 

80293/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2014, Publicado no DJE 

11/02/2014).Nesse sentido, defiro o requerimento formulado às f. 

100-104.Expeça-se mandado de arresto.A expedição do mandado fica 

condicionada à assinatura do termo de caução pelo autor, perante a 

Secretaria desta Vara Única, em 05 (cinco) dias.Intime-se, ainda, o autor, 

para indicar o nome do preposto que será nomeado fiel depositário, no 

mesmo prazo acima assinalado.Desde já, nomeio como fiel depositário dos 

bens, o preposto da parte autora.Cite-se e intime-se o requerido, 

consoante indicação do requente, ou seja, no endereço indicado na 

exordial.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Lucas do Rio Verde p/ 

Tapurah/MT, 21 de maio de 2018.GEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE 

BARBOSAJuiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 63212 Nr: 1153-28.2018.811.0108

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Maria Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraldo Ebertz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRANCK DA SILVA - 

OAB:11739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com base nessas considerações, concluo que a impetrante não logrou 

êxito em comprovar adequadamente os requisitos necessários à 

pretensão, razão pela qual, INDEFIRO a liminar vindicada.Nos termos do 
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art. 7º, inc. I, da Lei n.º 12.016/09, notifique-se a autoridade apontada 

como coatora a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações 

que reputar necessárias.Dê-se ciência da existência da ação aos 

impetrados (art. 7º, inc. II, da Lei n.º 12.016/09).Após, com ou sem 

manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 30 de maio de 

2018.GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 63279 Nr: 1197-47.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdT, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, a seção 26, da CNGC, autoriza o deferimento de medida de 

urgência que busca intervenção médica em casos que o magistrado 

entender imprescindível, condicionando sua decisão à análise médica 

posterior dada sua incapacidade técnica necessária à avaliação do 

caso.Ante as razões expostas, defiro a tutela específica para internação 

provisória do paciente JUNIOR SALES no Hospital municipal desta 

Comarca, ou não havendo a possibilidade, no Hospital São Lucas, do 

município de Lucas do Rio Verde, com as intervenções necessárias, até a 

efetiva internação em instituição hospitalar psiquiátrica especializada na 

rede pública, ou particular, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

bloqueio dos valores necessários para tanto, como me permite o art. 536, 

§ 1º do CPC. Para tanto, autorizo, caso necessário, o apoio da Polícia 

Militar para o cumprimento da medida.Nomeio Defensor Público diverso do 

que atua nesta Comarca como curador provisório do interessado.O 

internando deverá obter alta hospitalar apenas mediante autorização 

médica, com autorização do Juízo.Dispensada a audiência de conciliação, 

com fulcro no art. 334, §4º, II do Novo Código de Processo Civil.Dê-se 

ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, servindo a presente como mandado/ofício/carta precatória. 

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 30 de maio de 2018.GISELE ALVES 

SILVAJuíza de Direito cooperadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62397 Nr: 670-95.2018.811.0108

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanor Arens, Evanir Graciola Arens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Marcelo Gimenez 

Gonçalves - OAB:MT0010083O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o recolhimento das 

custas judiciais, conforme decisão que recebeu o presente incidente de 

desconsideração de personalidade jurídica, para que seja possivel o 

cumprimento dos demais atos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55203 Nr: 2254-71.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação da douta advogada ANA 

CAROLINA BELLEZE SILVA, para apresentar defesa prévia em favor do 

réu, conforme certidão de citação do réu que indicou a defesa a 

procuradora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 21938 Nr: 1319-12.2008.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Camilo de Souza, AGOSTINHA DOS 

SANTOS OLIVEIRA, PEDRO DOMINGOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA RODRIGUES HASSE - 

OAB:OAB/MT 12537, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

15.304, Waldir Caldas Rodrigues - OAB:OAB/MT 6591

 Impulsiono os autos para promover a intimação do douto advogado 

LAURO GONÇALO DA COSTA, para apresentar defesa prévia em favor 

do réu Pedro Domingos da Silva, conforme certidão de citação do réu que 

indicou a defesa ao procurador.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 24674 Nr: 950-47.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAOVDMG-SOVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 

8.347

 CERTIFICO que não consta nos autos informação, quanto a pagamento, 

nomeação de bens a penhora ou embargos a execução, razão pela qual 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 15 dias informe se os executados 

citados efetuaram o pagamento ou não. Na hipótese de não ter ocorrido à 

quitação do débito, promovo a intimação da parte exequente, para 

requerer o que entender de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, 

considerando que já há recolhida a diligência do Oficial de Justiça nos 

autos, conforme fl. 318, ou se for o caso, recolher custas de envio de 

carta precatória, a fim de que seja dado cumprimento ao ato penhora e 

avaliação de bens, além de apresentar a planilha de cálculo atualizada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 24343 Nr: 617-95.2010.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janira Golnike dos Santos, Reinaldo Souza 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Impulsiono os autos para intimação dos réus, por seu procuradore, para 

no prazo de 10 dias apresentar memorais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41576 Nr: 424-75.2013.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Uchoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi de Paula Leite - 

OAB:OAB/MT15 .135 /E ,  João  dos  Santos  Fer re i ra  - 

OAB:OAB-MT15.480/E, Suélen Doroti Denicolo - OAB:OAB-MT18.589

 Impulsiono os autos para promover a intimação da ré, por seu procurador, 

para no prazo de 10 dias apresentar memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 49933 Nr: 1549-10.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA, ODAIR 

JONES PORFILHO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:MT 10.737, Paulo Gustavo Fernandes Melo - OAB:MT 18.188

 Impulsiono os autos para intimação dos réus, por seus procuradores, 

para no prazo de 05 dias apresentar memorais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59798 Nr: 2214-55.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo dos Santos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 11.208-B, Heber Pereira Bastos - 

OAB:MT 13.698

 Impulsiono os autos para intimação do réu, por seu procurador, para no 

prazo de 05 dias apresentar memorais finais escritos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 24224 Nr: 498-37.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BELONI TRICHES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurilda Mateus de Almeida Zanutto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:PR 34.019, RONALDO CESARIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que decorreu o prazo de suspensão requerido, 

razão pela qual impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/exequente, por seu procurador, para no prazo de 5 dias 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 7298 Nr: 43-53.2002.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABANA - IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CARNAÚBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4111-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ, que decorreu o prazo de suspensão requerido, 

razão pela qual impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/exequente, por seu procurador, para no prazo de 5 dias 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 626 Nr: 1-19.1993.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agropecuária Vale do Sol Ltda - Coopersol.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO MUSSI, FERDINANDO MUO (OU 

MUSSI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neudi Galli - OAB:MT0006562-B, 

SÓCRATES GIL SILVEIRA MELLO - OAB:2269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel da Costa Penter - 

OAB:OAB/PR 2850

 CERTIFICO E DOU FÉ, que decorreu o prazo de suspensão requerido, 

razão pela qual impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/exequente, por seu procurador, para no prazo de 5 dias 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 48771 Nr: 938-57.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE SIQUEIRA 01806367157, JOSIANE 

DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:MT0019077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte Autora/Exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias, providenciar o recolhimento das 

custas processuais de distribuição de Carta Precatória à Comarca de 

Tangará da Serra-MT, juntando os recolhimentos nos autos para posterior 

envio do ato deprecado, nos termos do Art. 389 CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 45479 Nr: 1403-03.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DA CRUZ, FABIO JUNIOR MEZZOMO 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:1.1640/MS, Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20.720-B, Marco André Honda Flores - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a penhora 

on-line parcialmente positiva, no valor de R$ 359,62, bem como para 

requerer o que entender de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, 

quando deverá recolher a diligência do Oficial de Justiça para tanto 

acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de 

pagamento de diligência nos autos, ou custas de envio de carta precatória 

se for o caso, a fim de que seja dado cumprimento ao ato penhora e 

avaliação de bens, além de apresentar a planilha de cálculo atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 15793 Nr: 494-73.2005.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Aparecido Francisco Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO PEDRO DALLAPRIA, Eliane Lucia 

Langaro Dallapria, Pedro Ferronato, Genilda B. G. Ferronato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA 

- OAB:17746/O, Murilo Castro de Melo - OAB:MT0011449O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para manifestação quanto ao avaliação do bem imóvel 

penhorado nos autos, no prazo de 15 dias, bem como para em mesmo 

prazo apresentar o comprovante de pagamento das custas processuais 

de envio de carta precatória, a fim de que seja intimado dos executados 

quanto ao auto de avaliação do imóvel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 42517 Nr: 1481-31.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Hilario Oro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo da Veiga, Elida da Veiga, ODENIR LUIZ 

ZANCANARO, LEONICE APARECIDA MOSCEBROKI ZANCANARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Vanderlei Pommer 

Senn - OAB:MT0014810, ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - 

OAB:14480/MT, Claudiane Tereza Vieira Tirloni - OAB:OAB/MT 
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15717, Edy Wilson Piccini - OAB:MT 4.950

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto à certificação do transito em julgado nos embargos a 

execução, para no prazo de 10 dias requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26131 Nr: 735-37.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SUSSUMU TAKAHASHI, Sergio 

Mamoru Takahashi, ELISA SATIE ODA TAKAHASHI, THEREZA SETSUKO 

TAKAHASHI, Luisa Matue Myiabara Takahashi, Marli Tieme Takahashi, 

Silvana Megumi Takahashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144.880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 Considerando que decorreu o prazo de suspensão processual para 

cumprimento do acordo e não tendo-se notícia quanto a quitação ou 

descumprimento, impulsiono os autos para intimação da parte 

autora/exequente, por seu procurador, para no prazo de 15 dias 

manifestar-se nos autos, sob pena de extinção da ação pelo pagamento e 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25887 Nr: 491-11.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE APARECIDA CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO PORFIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o ato deprecado fora devolvido sem a juntada do novo 

endereço da parte requerida, impulsiono os autos para promover a 

intimação da parte autora, por seu procurador, para apresentar planilha de 

calculo atualizada, para compor o novo ato de expedição de carta 

precatória de intimação do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 21194 Nr: 596-90.2008.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RONNY ARGERIN, RICARDO ALEXANDRE DE 

SOUZA JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO CAMPAGNOLO, ALBERTO 

CAMPAGNOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883/MS, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - OAB:10071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a penhora 

on-line parcialmente positiva, no valor de R$ 616,02, bem como para 

requerer o que entender de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, 

quando deverá recolher a diligência do Oficial de Justiça para tanto 

acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de 

pagamento de diligência nos autos, ou custas processuais de envio de 

carta precatória se for o caso, a fim de que seja dado cumprimento ao ato 

penhora e avaliação de bens, além de apresentar a planilha de cálculo 

atualizada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 43132 Nr: 2101-43.2013.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilce Aparecida Moscibrocki Zancanaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Hilario Oro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudiane Tereza Vieira Tirloni 

- OAB:OAB/MT 15717, Edy Wilson Piccini - OAB:MT 4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto à certificação do transito em julgado, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44659 Nr: 728-40.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Birck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se nos autos, 

informando quanto ao pagamento dos valores, sob pena de extinção da 

ação pelo pagamento e arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 53787 Nr: 1485-63.2016.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO P MONTOVA NETO E CIA LTDA ME, 

ANTONIO PEDRO MONTOVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 CERTIFICO E DOU FÉ, que os emabrgos monitórios são tempestivos, razão 

pela qual impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, 

por seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em 

impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 52088 Nr: 593-57.2016.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C T DA SILVA E CIA LTDA ME, CLECI 

TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora/exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a certidão 

negativa de citação do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41175 Nr: 1738-90.2012.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Tapurah

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARI DELAVY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que decorreu o prazo de suspensão processual para 

cumprimento do acordo e não tendo-se notícia quanto a quitação ou 

descumprimento, impulsiono os autos para intimação da parte 

autora/exequente, por seu procurador, para no prazo de 15 dias 

manifestar-se nos autos, sob pena de extinção da ação pelo pagamento e 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 56325 Nr: 251-12.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:MT/21.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56398 Nr: 277-10.2017.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Izabel 

dos Santos Ferreira de Lima e Olaídes de Lima para que produza os 

efeitos legais e de direito, declaro DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL 

que mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma 

convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 

n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição Federal.Pelo exposto, 

JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

III, “b” do CPC.Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação, 

junto ao Cartório de Registro Civil competente, fazendo constar que a 

requerente voltará a usar o nome de solteira.Depois de feitas as devidas 

a n o t a ç õ e s  e  c o m u n i c a ç õ e s ,  a r q u i v e m - s e . P u b l i q u e - s e . 

Registre-se.Intime-se.Tapurah/MT, 2 de abril de 2018.FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41140 Nr: 1702-48.2012.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS JOAO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 11840, ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B, SERGIO 

LUIS DALTO DE MORAES - OAB:OAB/MT 13458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17596, Fábia Cristina Walter - OAB:MT 16136, 

JIANCARLO LEOBET - OAB:OAB/MT 10718, JOYCE CARLA MARZOLA 

DE ANDRADE HEEMANN - OAB:OAB/MT 8723, RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:MT 15326

 Considerando Art. 389 CNGC/TJMT, impulsiono os autos para a intimação 

da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 10 dias, efetuar o 

recolhimento das taxas e custas processuais de remessa da Carta 

Precatória ao Juízo Deprecado de Sinop/MT, para citação dos herdeiros, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, comprovando-se nos autos o efetivo 

cumprimento para o encaminhamento da deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 56768 Nr: 505-82.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSICA CHRISTINA DOS SANTOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.ção é tempestiva, razão pela qual impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo 

de 15 dias manifestar-se em impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 48411 Nr: 781-84.2015.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLO KRAEMER KNORST, Nelso Luiz Marcon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Henrique da Silva Vigo 

- OAB:MS0011751

 CERTIFICO E DOU FÉ, que o recurso de apelação do requerido é 

tempestivo, razão pela qual impulsiono os autos para promover a intimação 

da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 15 dias 

manifestar-se em contrarrazões de recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 52406 Nr: 779-80.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Soares dos Santos, Miqueias dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que não consta nos autos informação, quanto a pagamento, 

nomeação de bens a penhora ou embargos a execução, razão pela qual 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 15 dias informe se os executados 

citados efetuaram o pagamento ou não. Na hipótese de não ter ocorrido à 

quitação do débito, promovo a intimação da parte exequente, para 

requerer o que entender de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, 

quando deverá recolher a diligência do Oficial de Justiça para tanto 

acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de 

pagamento de diligência nos autos, ou custas processuais de envio de 

carta precatória se for o caso, a fim de que seja dado cumprimento ao ato 

penhora e avaliação de bens, além de apresentar a planilha de cálculo 

atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 46868 Nr: 2330-66.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 
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MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN CARFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20.720-B, Marco André Honda Flores - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte 

autora/exequente, por seu procurador, para no prazo de 15 dias 

manifestar-se quanto ao retorno da correspodência de citação com 

anotação "nº não existe".

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 23126 Nr: 985-41.2009.811.0108

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilmar Paulo Barbieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. VARGAS & CIA LTDA ME, DEBORA 

CRISTINA SHORECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudiane Tereza Vieira 

Tirloni - OAB:OAB/MT 15717, Edy Wilson Piccini - OAB:MT 4.950

 Considerando que decorreu o prazo de suspensão processual para 

cumprimento do acordo e não tendo-se notícia quanto a quitação ou 

descumprimento, impulsiono os autos para intimação da parte 

autora/exequente, por seu procurador, para no prazo de 15 dias 

manifestar-se nos autos, sob pena de extinção da ação pelo pagamento e 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 23869 Nr: 137-20.2010.811.0108

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Schmidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santino Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que decorreu o prazo de suspensão processual para 

cumprimento do acordo e não tendo-se notícia quanto a quitação ou 

descumprimento, impulsiono os autos para intimação da parte 

autora/exequente, por seu procurador, para no prazo de 15 dias 

manifestar-se nos autos, sob pena de extinção da ação pelo pagamento e 

arquivamento do feito.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50277 Nr: 172-78.2012.811.0085

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO DATSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO SGUIZARDI - 

OAB:OAB/MT 16.483

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARISA TEREZINHA 

VESZ, para devolução dos autos nº 172-78.2012.811.0085, Protocolo 

50277, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54259 Nr: 1066-83.2014.811.0085

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, OFDB, EDFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUECELE DE CARLI - 

OAB:OAB/MT 17062/O

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo pela 

2º (segunda) vez quem possa interessar do Edital de Intimação de 

Sentença expedido expedido adiante transcrito:

AUTOS N.º 1066-83.2014.811.0085 – Cód. 54259

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e ORILANDIO FERREIRA DE BRITO e EIDE DE FÁTIMA DA SILVA

PARTE REQUERIDA: TAINARA APARECIDA DOS SANTOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/10/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 100,00

O(A) Doutor(a) Jean Paulo Leão Rufino, Juiz(a) Substituto da Comarca de 

Terra Nova do Norte/MT, na forma da lei etc. e

F A Z S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, foi decretada a interdição de TAINARA 

APARECIDA DOS SANTOS, declarando-a parcialmente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código 

Civil, nomeando como curadores a Sra. Eide de Fátima da Silva e Orilandio 

Ferreira de Brito, tendo como causa da interdição DEFICIÊNCIA, EPLEPSIA 

E DÉFICIT COGNITIVO, nos termos da sentença proferida nos autos às fls. 

52 E 53, abaixo transcrito o dispositivo legal.

SENTENÇA: “Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECRETAR a interdição de 

Tainara Aparecida dos Santos, assim o faço com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, declarando-a relativamente incapaz e nomeando como curadores 

definitivos Orilandio Ferreira de Brito e Eide de Fátima da Silva, ambos 

devidamente qualificados. Inscreva-se a presente sentença de interdição 

no Cartório de Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e 

no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 dias, devendo 

constar no edital o nome do interdito e de seu curador, a causa da 

interdição e os limites da curatela, tudo nos termos do art. 755, §3º do 

NCPC e art. 9º, III, do Código Civil."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39669 Nr: 743-83.2011.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIODANTES RIBEIRO DE MACENA, JOSÉ RAFAEL DE 

MACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo requerido pela parte autora às 

fls. 107.

Certifico ainda, que passo a intimar a parte autora para manifestar-se 

requerendo o que de direito no prazo de 15(quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 30137 Nr: 15-33.1997.811.0085

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 814 de 823



TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regivan da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacir Paulo Lazarotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA KEMPER - OAB:OAB/MT 3596-A

 Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de promover a intimação da parte autora 

acerca dos documentos de fls. 134-138 encaminhados aos autos pelo sr. 

Chefe do CIRETRAN de Terra Nova do Norte - MT, para querendo, 

manifestar-se no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37553 Nr: 114-46.2010.811.0085

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS BALBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BELTRÃO GOMES DE TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nos termos da legislação vigente, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de promover a intimação da parte autora 

acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 42, negativa de penhora; 

para, querendo, manifestar-se, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 30754 Nr: 2731-86.2004.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARFIX CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉZAR DOMINGUEZ - 

OAB:MT/8.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 152, INTIME-SE pessoalmente a parte 

autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção.

Após, devidamente certificado, voltem-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59606 Nr: 49982-07.2016.811.0077

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tadeu Múcio Galvão 

Marques Vallim - OAB:MT/4.717

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido do réu e determino que o Cartório do 

Registro de Imóveis de Comodoro/MT proceda à baixa dos gravames de 

indisponibilidade de bens que recaem sobre as matrículas da Fazenda 

Barra Mansa, oriundos deste processo (nº 49982-07.2016.811.0077 – 

Código 59606), ficando livres as matrículas para averbação/registro dos 

contratos firmados pela parte, na forma da lei registral aplicável.Expeça-se 

ofício para comunicação desta decisão.Intimem-se os advogados do réu e 

o Ministério Público.Com o retorno dos autos da PGE, junte-se aos autos a 

petição e esta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63560 Nr: 132-13.2018.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Silas de Padua 

Alves - OAB:19984/O

 DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se da Execução Penal de Robson Cardoso, em que o reeducando 

requer a conversão da prisão em estabelecimento prisional em prisão 

domiciliar, formulado pela defesa às fls. 71/74.

Narra o executado, em apertada síntese que, é portador de epilepsia, com 

quadros de convulsões graves, além de estar, aparentemente, sofrendo 

sintomas de bursite no braço direito, vez que inchado e doloroso.

 O Ministério Público se manifestou contrário ao pedido de conversão em 

prisão domiciliar (fls. 90/92).

É o relatório. DECIDO.

Em interpretação extensiva do art. 318 do CPP, o que se admite por força 

do art. 3º do mesmo códex, a respeito da prisão domiciliar é o que dispõe:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando 

o agente for: (...)

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (...)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos 

requisitos estabelecidos neste artigo.

No caso em comento, a defesa sustenta que o reeducando foi acometido 

de doença grave, qual seja epilepsia, e portanto, vem sofrendo crises 

convulsionais, aduzindo que não tem sido submetido ao tratamento 

adequado, nem lhe são oferecidos os primeiros socorros quando da 

ocorrência das convulsões, bem como alega estar passando, 

aparentemente, por sintomas de bursite no braço direito, para o que 

também não tem sido oferecido tratamento adequado.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que apesar de se 

concluir que o reeducando é portador de doença, não há como se auferir 

se, de fato, o reeducando possui as enfermidades apontadas, bem como 

se estas o debilitam gravemente, ou ainda, se há qualquer inviabilidade de 

tratamento no estabelecimento prisional.

Outrossim, conforme bem alude o parquet, a prisão domiciliar é admitida 

somente em casos excepcionais, em que comprovada está a necessidade 

da medida, o que, a meu ver, não restou demonstrado no presente caso, 

não havendo que se falar em prisão domiciliar.

Conforme se observa dos documentos apresentados, com relação à 

bursite que, aparentemente, acomete o recuperando, foi indicando 

tratamento clínico/ambulatorial, não havendo prescrição de internação ou 

outra que demonstrasse a gravidade da moléstia, e com relação à 

epilepsia, nota-se que o tratamento adequado se dá por medicamentos 

administrados oralmente (fls. 79v/87), o que pode ser normalmente 

ministrado na Cadeia Pública, sendo mister mencionar que não há qualquer 

evidência nos documentos apresentados, de que o reeducando não tenha 

recebido o devido atendimento médico quanto às suas necessidades na 

unidade prisional.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria entende que:

“... Não basta, porém, que esteja o condenado padecendo de alguma 

doença. É preciso, também, prova indiscutível de que está acometido de 

doença grave e não possa receber, no presídio onde se encontra, 

assistência médica adequada, seja por médico particular, seja pela rede 

pública de saúde. No presente, por não haver prova de que não seja 

possível ao reeducando receber a assistência médica devida no próprio 

estabelecimento prisional, não há como se lhe conceder a prisão 

domiciliar. [...].’ Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, 

elencados no art. 117 da 7.210/84, são taxativos e, atualmente, o 

agravante não se encontrando em nenhuma dessas hipóteses, impossível 

o restabelecimento do referido benefício”. (AgExPe 131660/2017, DES. 

PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) (g.n.)

É de conhecimento deste magistrado – corregedor das unidades prisionais 

de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e de Pontes e Lacerda/MT – que 

os detentos aqui segregados têm acesso a atendimento médico, por meio 

do Sistema Único de Saúde que, na Cadeia Pública de Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, se dá por meio do traslado dos presos para o 
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Hospital que se situa na Comarca.

Além disso, caso a necessidade médica demande, o sistema prisional se 

encarrega de fazer o traslado do paciente segregado para consultas 

médicas em outras Comarcas ou na Capital.

Dessa forma, verifico que não foi demonstrada a impossibilidade do 

tratamento médico fornecido pelo sistema prisional estadual, nem 

gravidade séria que justifique a concessão da prisão domiciliar.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO 

FECHADA EM PRISÃO DOMICILIAR.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62658 Nr: 1327-67.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Von Horn

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Rosa Von Horn - 

OAB:70915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Audiência de instrução e julgamento designada para o próximo dia 

04/06/2018, às 14h30min.

A parte autora deverá comparecer acompanhada de pelo menos três 

testemunhas (art. 455 do CNPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53782 Nr: 500-61.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Alex Ribeiro Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Lopes Piva 

- OAB:9715-B, Liomar Santos de Almeida - OAB:21.001/MT

 DESPACHO

Vistos.

Considerando que decorreu o prazo do edital de intimação sem que o réu 

tenha constituído novo causídico conforme determinado às fls. 146, bem 

como diante da suspensão das atividades do Núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o 

Dr. Hilman Moura Vargas, OAB/MT nº 19516-A, para patrocinar a defesa 

do réu nos autos, devendo apresentar defesa no prazo legal.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários atualizada da 

OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso, 

manifestando-se no prazo de 15 (quinze) dias, ou aponte o desinteresse 

no encargo no mesmo prazo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56378 Nr: 537-54.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uanderson Crepaldi Carvalho, Victor Renan de 

Moraes Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333, Suellen Pereira Leite Moraes - OAB:15.169

 DISPOSITIVO32.Diante disso, demonstrada a materialidade do crime e 

presentes os indícios suficientes de autoria, PRONUNCIO UANDERSON 

CREPALDI CARVALHO, a fim de que seja submetido a julgamento pelo 

Tribunal do Júri, DECLARANDO-O como incurso nas sanções do art. 121, 

§ 2º, incisos I e IV, do Código Penal.33.Em relação ao disposto no art. 413, 

§ 3º do Código de Processo Penal, tendo em vista que o acusado foi solto 

na presente ação penal e não havendo informações acerca do 

preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo 

Penal, em caso de recurso, concedo-lhe o direito de recorrer em 

liberdade.34.Publique-se, registre-se e intimem-se nos termos do art. 420 

do Código de Processo Penal.35.Preclusa a presente decisão, 

encaminhem-se os autos ao Tribunal do Júri desta comarca, nos termos 

do art. 421 do Código de Processo Penal.36.Por fim, DERTERMINO, seja a 

capa dos autos retificada, vez que os autos já foi desmembrado, devendo, 

para tanto, proceder com a devida certificação e registros no sistema 

APOLO, incluindo sob quais são os números/códigos foram 

distribuídos.37.Cumpra-se.Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 29 de maio 

de 2018.Elmo Lamoia de MoraesJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50776 Nr: 595-62.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 DESPACHO

Vistos.

De proêmio, indefiro o pedido de fls. 57, vez que, conforme mencionado na 

decisão de fls. 52, as penhoras realizadas em data anterior ao 

parcelamento administrativo devem permanecer para caso de não 

cumprimento do acordo, o que não restou demonstrado nos autos.

Outrossim, verifico dos documentos apresentados pelo executado às fls. 

61/64, que não se torna possível concluir que de fato todas as prestações 

do parcelamento foram, de fato, quitados.

Posto isso, intime-se à Fazenda Estadual para que se manifeste quanto a 

alegação de quitação do débito no prazo de 05 dias.

Após, voltem os autos conclusos para análise do pedido de fls. 59/60, ou 

eventual prolação de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63393 Nr: 21-29.2018.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanuza Rodrigues da Fonseca, Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Augusto Coelho das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 DESPACHO

Vistos, etc.

1- Diante do interesse das partes em autocomposição, designo audiência 

de conciliação a ser realizada em data a ser marcada pelo Conciliador, 

certificando-se nos autos, devendo as partes estar acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público.

2- Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou do 

requerido à audiência designada é considerado ato atentatório à dignidade 

da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8º 

do CPC.

3- Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.

4- Intime-se a parte executada.

5- Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58905 Nr: 49642-63.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Neto Maciel Aranha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 12.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO 

MANOEL NETO MACIEL ARANHA, brasileiro, natural de Vila Bela da 
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Santíssima Trindade/MT, nascido em 40/03/1984, filho de Heide Maciel 

Aranha e Camilo Aranha, inscrito no CPG sob o nº 011.560.961-03, como 

incurso nas sanções previstas no art. 21 da Lei 11.340/2006, c/c art. 61, 

inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54711 Nr: 1140-64.2014.811.0077

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Ferreira de Lima Gualberto de Souza, Joice 

dos Santos Gualberto, Bruno Matheus Fernandes Gualberto, Waldomiro 

dos Santos Gualberto Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Waldomiro dos Santos Gualberto, 

Artime dos Santos Gualberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza - 

OAB:OAB/10876-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifico que:

a) foi nomeada como inventariante a Sra. Madalena Ferreira de Lima, que 

prestou compromisso às fls. 72 e já prestou as primeiras declarações às 

fls. 08/13;

b) foram juntadas certidões negativas de débito municipal (fls. 49) e 

federal (fls. 77);

c) foi realizada avaliação dos bens imóveis (fls. 64/66), com a qual 

concordou a inventariante (fls. 67);

d) a Defensoria Pública se manifestou às fls. 84/87 como curadora 

especial dos herdeiros menores MAYARA DE LIMA GUALBERTO, VIVANE 

DE LIMA GUALBERTO e SUELEN DE LIMA GUALBERTO;

e) os herdeiros WALDOMIRO DOS SANTOS GUALBERTO FILHO e JOICE 

DOS SANTOS GUALBERTO foram citados pessoalmente às fls. 104/104v;

f) os herdeiros ARTIME DOS SANTOS GUALBERTO e BRUNO MATEUS 

FERNANDES GUALBERTO foram citados por edital;

g) o curador especial nomeado para o herdeiro BRUNNO MATHEUS 

FERNANDES GUALBERTO apresentou contestação por negativa geral às 

fls. 113/117.

 Diante disso, visando dar prosseguimento ao inventário, na forma do art. 

626 do Código de Processo Civil, determino:

 a) que o curador especial Dr. Gilmar Costa também represente a herdeira 

revel citada por edital ARTIME DOS SANTOS GUALBERTO, devendo ser 

intimado para se manifestar no prazo legal;

 b) que a Secretaria certifique o decurso de prazo para manifestação dos 

herdeiros que foram citados.

 c) a intimação da inventariante para juntar a certidão negativa de débitos 

estaduais, no prazo de 15 (quinze) dias;

 d) a intimação pessoal da Fazenda Pública para se manifestar sobre as 

primeiras declarações, no prazo legal;

 Realizadas todas as diligências supra, venham os autos conclusos para 

análise do feito e decisão sobre a fase do art. 636 do Código de Processo 

Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61588 Nr: 793-26.2017.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriele Geovana Bebiano, Eulália Bebiano de Souia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Francisco Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Domingues 

Fernandes - OAB:13.384

 Vistos, etc.

Determino o desentranhamento da petição de fls. 40/45, que deverá ser 

distribuída em apenso.

DA DÍVIDA E QUITAÇÃO PARCIAL

 Analisando os autos, verifico que a petição de fls. 24/26 não se trata de 

impugnação ao cumprimento de sentença, mas de mera alegação de 

pagamento parcial do débito e proposta de acordo, com pedido de 

concessão da justiça gratuita.

 A exequente, às fls. 46/49, concorda parcialmente e dá quitação dos 

débitos referentes aos meses de março/2015, junho/2015, julho/2015, 

dezembro/2015, abril/2016, julho/2016 e março/2017, o que HOMOLOGO 

nesta data.

 Restam inadimplentes os meses de agosto/2015, setembro/2015, 

outubro/2015, novembro/2015, janeiro/2016, fevereiro/2016, março/2016, 

abril/2016, junho/2016, agosto/2016, setembro/2016, outubro/2016, 

novembro/2016, dezembro/2016 e os meses subsequentes.

 A exequente não aceitou o acordo proposto pelo executado, mas 

formulou contraproposta, razão pela qual DETERMINO a intimação do 

executado, na pessoa de seu advogado, para dizer no prazo de 05 

(cinco) dias se concorda com os termos da contraproposta de acordo de 

fls. 48, sob pena de prosseguimento da execução com expropriação de 

bens.

 Intimem-se, inclusive o Ministério Público, por se tratar de processo 

envolvendo menores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 2514 Nr: 258-88.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Silas de Padua 

Alves - OAB:19984/O

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, II, c/c 924, V, do Código de Processo Civil, em razão do 

reconhecimento da prescr ição in tercor rente .Custas pe la 

exequente.P.R.I.Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa.Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 23 de maio de 2018.Elmo Lamoia de MoraesJuiz 

Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57807 Nr: 188-17.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonina Teixeira da Cruz, Leonina Teixeira da Cruz MEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. Junior Maquinas - ME, Jonas Celins Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT, Mayrla Thandra Martins - 

OAB:19.699-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B/MT

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO proposta por LEONINA TEIXEIRA DA CRUZ M.E.I. em 

desfavor de J.C. JUNIOR MÁQUINAS – M. E. para:a) revogar a tutela de 

urgência, com efeitos ex tunc;b) condenar o réu a restituir à autora a 

quantia de R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais), acrescida 

de correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo desembolso 

(Súmula 43 STJ) e de juros moratórios desde a data da citação (art. 405 

Código Civil);c) condenar o réu a pagar à autora indenização por danos 

morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção 

monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

de juros moratórios desde a data da citação (art. 405 do Código Civil).E, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte ré ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, bem como ao pagamento das custas 

processuais.Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de 

honorários advocatícios em razão de sua sucumbência, porque a parte ré 

não constituiu advogado.Arbitro honorários advocatícios em favor do 

curador especial Dr. Edison Oliveira de Souza Junior, OAB/MT 18.255/B, 

no montante de 01 (uma) URH, equivalente a R$ 896,51, conforme Tabela 

da OAB/MT 2018. Expeça-se certidão de crédito para fins de cobrança, 

independentemente do trânsito em julgado da sentença.P.R.I. Transitada 

em julgado, sem manifestação das partes para cumprimento da sentença, 

remetam-se os autos ao arquivo, com baixa.Vila Bela da Santíssima 

Trindade, 23 de maio de 2018. Elmo Lamoia de MoraesJuiz Substituto

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 817 de 823



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27950 Nr: 634-64.2009.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oleandro Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a Parte Requerida para, no 

prazo legal, apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação, em 

conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53917 Nr: 610-60.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcimare Villas Boas do Nascimento, Josete 

Ribeiro da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A, Carlos Frederick da S. I. de Almeida - OAB:7533A-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a Parte Requerida para, no 

prazo legal, apresentar manifestação acerca dos documentos juntados, 

fls. 479/1539, em conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54711 Nr: 1140-64.2014.811.0077

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Ferreira de Lima Gualberto de Souza, Joice 

dos Santos Gualberto, Bruno Matheus Fernandes Gualberto, Waldomiro 

dos Santos Gualberto Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Waldomiro dos Santos Gualberto, 

Artime dos Santos Gualberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Costa - 

OAB:22.139/B-MT, Marcio Ladeira de Souza - OAB:OAB/10876-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

"NOMEADO COMO CURADOR ESPECIAL PARA TAMBÉM REPRESENTAR A 

HERDEIRA REVEL CITADA POR EDITAL ARTIME DOS SANTOS 

GUALBERTO."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54711 Nr: 1140-64.2014.811.0077

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Ferreira de Lima Gualberto de Souza, Joice 

dos Santos Gualberto, Bruno Matheus Fernandes Gualberto, Waldomiro 

dos Santos Gualberto Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Waldomiro dos Santos Gualberto, 

Artime dos Santos Gualberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Costa - 

OAB:22.139/B-MT, Marcio Ladeira de Souza - OAB:OAB/10876-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, apresentar Certidões negativas de débitos estaduais, 

em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60752 Nr: 398-34.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Chube

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, no 

prazo legal, apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61067 Nr: 562-96.2017.811.0077

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genesio Lopes Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, no 

prazo legal, apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57276 Nr: 881-35.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Coelho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a Parte Requerida para, no 

prazo legal, apresentar Memoriais Finais, em conformidade a ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53782 Nr: 500-61.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Alex Ribeiro Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A, Liomar Santos de Almeida - OAB:21.001/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60130 Nr: 77-96.2017.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Claudete Ferreira Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uilton Oliveira Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B/MT

 Declaro encerrada a instrução.

Vista sucessiva às partes para alegações finais, no prazo legal, 

iniciando-se pela parte autora.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-09.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO ALVES PALMEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT0008104A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000114-09.2017.8.11.0077. REQUERENTE: ARMANDO ALVES 

PALMEIRA REQUERIDO: AYMORE Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Sem preliminares suscitadas passo à análise do 

mérito. Os pedidos do autor são procedentes em parte. Considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado 

ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do 

Código de Processo Civil Brasileiro. O entendimento jurisprudencial é neste 

sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). O Superior Tribunal de 

Justiça assevera ainda que: É entendimento assente de nossa 

jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não 

precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas 

partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do 

motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - 

1ª Turma - AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 

17.8.1998). (destaquei e negritei). Numa ação de cunho indenizatório, além 

da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do 

agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade 

entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais 

requisitos, surge o dever de indenizar. In casu, trata-se de ação de 

indenização por danos morais c/c antecipação de tutela promovida por 

Armando Alves Palmeira em face de Aymore Crédito, Financiamento e 

Investimento S/A requerendo, em síntese, a condenação da reclamada a 

indenizar por danos morais em virtude de negativação indevida, pois alega 

que nada deve a Requerida, vez que o financiamento de veiculo celebrado 

entre as partes tive todas as parcelas quitadas nas datas aprazadas, mas 

que a parcela de nº 28, cujo vencimento seria para 08/09/2015, fora paga 

em 24/07/2015 (doc. 20020116707 - antes do vencimento), e ainda assim 

fora “alvo de protesto no banco de dados SCPC”, pugna pela inversão do 

ônus da prova nos termos do CDC e a baixa da negativação. A empresa 

reclamada nega as disposições, informa que “o autor efetuou o 

pagamento da parcela nº 28, mas deixou de pagar a de nº 25, levando ao 

estorno e reimplante de parcelas, ocorrendo o procedimento de cobrança 

do crédito. Assim, aduz não haver conduta ilícita, com a consecutiva 

inexistência de indenização por danos morais, e não inversão ao ônus 

probandi. O requerido anexou telas buscando comprovar sua tese 

defensiva. Denota-se que a empresa requerida cumpriu com sua 

obrigação de fazer, vez que retirou a restrição existente em nome da 

autora, fato que ensejou a presente demanda. Consta por tanto, às fls. 

103/104 que a negativação não mais consta no rol dos órgãos de 

proteção ao credito. De noutro norte, o autor fez prova que houve 

restrição e seu nome oriunda da parcela nº 28, doc. 20020116707, no 

valor de R$ 630,01 (seiscentos e trinta centavos reais e um centavo), 

anexou ainda o comprovante de pagamento, porem este, provavelmente 

pelo decurso do tempo de quando fora digitalizado, não encontra-se 

legível nos autos. Porem, não foi objeto de impugnação especifica por 

parte da ré. Ao contrario confirmou em sede de contestação que o autor 

efetuou o pagamento em questão, ou seja, referente a parcela nº 28. Pois 

bem. Em que pese as alegações da reclamada verifico que embora faça 

menção na peça contestatória que houve o inadimplemento de parcela 

diversa, e assim, teriam efetuado o que se denominou de “reimplante de 

parcelas”, o consumidor, parte vulnerável nas relações consumeristas, 

não pode ser lesado e ter seu nome lançado no rol dos inadimplentes, por 

algo que confessadamente pela requerido fora pago. A questão de um 

remanejamento de parcelas não fora provado nos autos de que o autor 

teve conhecimento de tal pratica unilateral da empresa. Não há prova nos 

autos de que a ré procedeu a devida informação deste “reimplante de 

parcelas”, para assim o consumidor ter conhecimento sobre a suposta 

não compensação de pagamento do debito referente a parcela de nº 25. 

No entanto, há prova nos autos de que o nome da parte Reclamante teve 

seu nome mantido no rol de maus pagadores, única e restritamente 

referente ao pagamento da parcelo nº 28, cuja numeração do documento 

apresentado pelo autor confere com a contida no extrato fornecido pelos 

órgãos de proteção ao credito. Em se tratando do chamado moral 

presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito de quem já havia quitado o debito, basta provar esse 

fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a 

obrigação de indenizar. Portanto, restou-se comprovado a 

responsabilidade da empresa Reclamada, pois a humilhação sofrida pela 

parte Reclamante ao ser cobrada indevidamente por algo que já havia 

pago, gerou para si o aborrecimento, a vergonha e o descrédito, além da 

negativação indevida. Não assiste razão a parte ré quando diz sobre a 

inexistência de dano moral indenizável, pois houve ilicitude da sua parte, e 

o simples fato da reclamante ter sido humilhada com a cobrança indevida, 

bem como sua indevida inscrição no rol de maus pagadores, já é o 

suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: TJ-MG - Apelação Cível AC 10105150218755001 MG (TJ-MG) 

Data de publicação: 29/05/2018 Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS 

NÃO CONFIGURADOS - DÍVIDA QUITADA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DANO MORALPURO - REPARAÇÃO - 

CABIMENTO - A prova da manutenção da inscrição do nome do cliente nos 

cadastros dos serviços de proteção ao crédito, mesmo após a quitação 

da dívida, autoriza a fixação de indenização por danos morais. (negritei) 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.232.945 - RS (2018/0008797-0) 

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (...) 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO 

DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. - Caso em que a instituição financeira 

não demonstrou a regularidade da cobrança efetivada em nome da 

consumidora. Ausência de comprovação de solicitação de cartão de 

crédito pela autora. Faturas trazidas em nome de terceiro, que não a 
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demandante. Débito que deve ser declarado inexistente. - O envio de 

cartão de crédito sem solicitação do cliente configura prática abusiva 

passível de indenização a título de danos morais. Aplicabilidade da Súmula 

nº 532 do STJ. - A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos 

de proteção ao crédito diz com a ocorrência de dano moral puro, in re 

ipsa. Precedentes. Inaplicabilidade do disposto na Súmula 385 do STJ - 

inexistência de registro preexistente. (...) – (grifei e negritei) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO 

MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se (REsp n. 1.059.663/MS, configura in re 

ipsa, isto é, prescinde de prova Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 

17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 

08/09/2016). Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade civil da 

Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. O valor 

a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora 

Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, 

o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso, súmula 54 STJ. Deixo de condenar a reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando 

cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, 

CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Bela da Santíssima Trindade, 04 de Junho de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 120435 Nr: 138-42.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FRANKLIN E DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVAL JOSÉ BETINELLI - 

OAB:PR 74.635, DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - OAB:73756, ELCIO 

LUIS WECKERLIM FERNANDES - OAB:17964/PR, Everton Diego 

Giessler - OAB:PR 74.627, HELBERT FERNANDES FONSECA - 

OAB:74074, JARBAS CASTILHOS DA SILVA - OAB:64833, PAULO 

VICTOR KRUSTSCH SOLETTI - OAB:PR 58.676, WESLEY SALGADO 

GRASIERI - OAB:OAB/PR 72.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para recolher o valor correspondente a 05 

(cinco) diligências urbanas complementares ao ato de citação, no valor de 

R$ 75,00 (setenta e cinco reais), mediante guia própria a ser expedida no 

portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao), nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT, ou, não sendo possível, que a 

parte entre em contato com a Central de Mandados para emissão da guia. 

Para prosseguir no cumprimento do mandado são necessárias mais 10 

(dez) diligências urbanas, para a procura de bens, penhora, avaliação e 

intimação.Desse modo, solicita-se também a INTIMAÇÃO da parte autora 

para recolher a guia correspondente, através do portal eletrônico do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ/MT, ou, não sendo possível, que a parte entre 

em contato com a Central de Mandados para emissão da guia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 121504 Nr: 574-98.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBIO ZOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SCHEFFLER, SILMIRO SCHEFFLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:22627/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que deixo de expedir novo mandado de 

citação, conforme requerimento ref. 24, eis que não há tempo hábil para 

cumprimento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69705 Nr: 1126-78.2009.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANTO GUOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON SANTO GUOLO, Cpf: 

75313715968, brasileiro(a), casado(a), empresário. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de EDSON SANTO GUOLO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de infração art. 17, XI, da 

Lei 7098/98, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

3470/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/10/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$2.709,05

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100537 Nr: 736-06.2012.811.0102
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UIRAPURU MADEIRAS DO MATO GROSSO 

LTDA., FABIANA SOARES, WALDEMAR QUINELLATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jiancarlo Leobet - 

OAB:10718, Paulo Moreli - OAB:13052

 Autos nº: 736-06.2012.811.0102

Código n°: 100537

Vistos etc.

Sem maiores delongas, declaro-me suspeito por motivo de foro íntimo, 

motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao substituto legal (arts. 

145, § 1º, e 146, § 1º, CPC).

DETERMINO o envio dos autos ao substituto legal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Vera-MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 105641 Nr: 594-94.2015.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 115975 Nr: 1211-83.2017.811.0102

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAMIS CARLOS BERNINI, NEIDE ZANASI BERNINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista Celeste Ltda - 

COMICEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

INTIMAÇÃO E CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme 

provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 64894 Nr: 457-30.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALMOLIN & PLÁ DA SILVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR SCHWADE, VALDECIO SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, SE MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DE FLS. 150.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 101714 Nr: 939-31.2013.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONISIO ERI BUFFON, MARIA SOLECI 

BUFFON, FABIANO GAVIOLI FACHINI, CRISTIANE BUFFON GAVIOLI 

FACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLI PEDREIRA 

VIANNA - OAB:82780, FABIO ANDRESA BASTOS - OAB:OAB/GO 

30773-A, FERNADA ALVES FRANCO DIAS - OAB:55657, MARIA RITA 

SILVA - OAB:316854, PAULA LAFUENTE GOMES TARGAT JUNGERS - 

OAB:207331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, DAIANE DOS SANTOS SILVA - OAB:MT/17824, FABIANO 

GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - 

OAB:11032, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B

 INTIMAR as partes para, no prazo legal, manifestar acerca do laudo 

pericial juntado às fls. 428/437.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 102198 Nr: 182-03.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLINO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA CONSUELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561/MT, EVERTON COVRE - OAB:MT-15.255/0, FERNANDA 

DENICOLO - OAB:17.713, JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - 

OAB:14725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado do autor para, querendo, no prazo legal, impugnar a 

contestação nos autos, de fls. 62/64.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116860 Nr: 1558-19.2017.811.0102

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, CELIO ROBERTO 

JARDIM DE SOUZA, JOSE LUIS HOCHSCHEIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COLONIZADORA SINOP S/A, CNPJ: 

03488210000169. atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Requer o reconhecimento do domínio sobre uma área 

de terreno, situada na Rua Guatemala,quadra número 77, lote 

Número10,loteamento cidade de Vera, Vera-MT.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lote número 10, da quadra 77, 

lotemaento cidade de Vera - MT, situado à Rua Guatemala

Despacho/Decisão: Autos nº: 1558-19.2017.811.0102 Código n°: 

116860Vistos, etc.RECEBO a inicial em todos os seus termos.CITE-SE o 

Requerido, cujo nome encontra-se registrado o imóvel usucapiendo para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente resposta, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados na 

inicial, artigo 344, do Código de Processo Civil. CITEM-SE, por edital, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 821 de 823



eventuais interessados, com prazo de 30 (trinta) dias, art. 259, inciso I do 

Código de Processo Civil.CITEM-SE, pessoalmente, os confinantes, no 

prazo de 15 dias, conforme art. 246, §3 do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE o MUNICÍPIO DE VERA, o ESTADO DE MATO GROSSO e a 

UNIÃO, mediante carta com aviso de recebimento, instruindo com cópia do 

mapa e do memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na causa, artigo 

246, §2º do Código de Processo Civil).Por fim, RETIFIQUE-SE o valor da 

causa, para o montante de R$59.043,91 (cinquenta e nove mil quarenta e 

três reais e noventa e um centavos), por ser este o valor do imóvel, 

conforme avaliação juntada à ref.17.CUMPRA-SE. INTIME-SE o Ministério 

Público. Vera-MT, 16 de abril de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIO ORTIZ 

CORTEZ, digitei.

Vera, 04 de junho de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 

EDITAL nº 2/2018/DF 
 
O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de 
Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc... 
 
Torna público o GABARITO PRELIMINAR E A CLASSIFICAÇÃO PARCIAL do I 
Processo Seletivo para Recrutamento dos Interessados no Serviço Voluntário de Agente 
Comunitário de Justiça e Cidadania (JUSTIÇA COMUNITÁRIA) – da Comarca de Barra do 
Garças, MT., da prova realizada no dia 26 de maio de 2018, em conformidade ao Edital nº 
6/2018/JC/PRES, de 25 de janeiro de 2018, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT, 
Edição nº 10.189, de 30.1.2018 e publicado na data de 31.1.2018, e retificado em parte pelo Edital 
nº 25/2018/JC/PRES, de 27 de março de 2018, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – 
MT, Edição nº 10.227, de 2.4.2018 e publicado na data de 3.4.2018. 
 
GABARITO PRELIMINAR DA PROVA DE AGENTE COMUNITÁRIO - 26.5.2018 

 

01 B 

02 A 

03 A 

04 A 

 
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL 

 
Classificação Inscrição Nome Nota 

Final 
01 12 SAMUEL RODRIGUES DA SILVA  

 
85,00 

02 13 ANGELA MARIA COSTA 
 

82,00 

03 14 AMANDA RAFAELLA LINO DE 
LIMA COSTA 

80,00 

04 04 ANA PAULA DA SILVA 
 

80,00 

05 06 FERNANDA SUSIA SANTANA DA 
SILVA 

80,00 

06 03 MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS 
PORTELA  

77,00 

07 07 MARIA DE FÁTIMA MIRANDA 
BRITO  

75,00 

08 15 SENARA ANGÉLICA DA SILVA  
 

75,00 

09 08 KARLA BETANIA SILVA 73,00 
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PARREIRA 
10 01 LETÍCIA ELISA DE OLIVEIRA 

FURQUIM  
73,00 

11 10 LUIZA MARIA TEIXEIRA 
 

72,00 

 
 

1) O candidato que pretender interpor recurso em relação ao Gabarito Preliminar da prova deverá 
apresentá-lo nos dias 6 e 7.6.2018; 

 
2) O candidato que pretender interpor recurso em relação ao resultado parcial dos classificados deverá 
apresentá-lo também nos dias 6 e 7.6.2018; 

 
3) Para recorrer do Gabarito Preliminar e do resultado parcial dos classificados, o candidato deverá 
utilizar o endereço eletrônico do Fórum: barra.garcas@tjmt.jus.br ou no Protocolo Geral do Fórum da 
Comarca de Barra do Garças; 

 
4) O recurso interposto fora do prazo não será conhecido, sendo considerado, para tanto, a data da 
interposição no endereço eletrônico acima indicado ou no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de 
Barra do Garças; 

 
5) Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e decididos pela Comissão 
do I Processo Seletivo para Recrutamento dos Interessados no Serviço Voluntário de 
Agente Comunitário de Justiça e Cidadania (JUSTIÇA COMUNITÁRIA) – da Comarca de 
Barra do Garças, MT.  

 
6) Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e fundamentação clara, objetiva e 
consistente; 

 
7) Se do exame de recursos contra o Gabarito preliminar da prova objetiva resultar anulação de 
questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido; 

 
8) E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital. 

 
Barra do Garças, 30 de maio de 2018. 
 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

 

Disponibilizado - 05/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10268 Caderno de Anexos - 3 de 4

mailto:barra.garcas@tjmt.jus.br


ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

 
EDITAL N. 07/2018/DF 
 
 
O Excelentíssimo Doutor Conrado Machado Simão, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 
Comarca de Sapezal, no uso de suas atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO a realização das inscrições no período de 18 a 25 de Maio de 2018, para o 
Processo Seletivo para credenciamento de pessoas físicas para atuarem como Psicólogo(a) - CIA 
0037693-11.2018.8.11.0000; 
 
RESOLVE:  
 
TORNAR PÚBLICO as inscrições deferidas, por serem considerados aptos, conforme Edital nº 
06/2018-DF, publicada no DJE nº 10258, disponibilizada em 17/05/2018, Provimentos 
06/2014/CM de 07/03/2014 e 03/2018-CM de 26/04/2018.  
 

 
ORDEM NOME RG CPF 

1 ALESSANDRA POLETTO DE LA 
BANDEIRA 239994310 097.569.918-01 

2 JESSICA DAL MAGRO 20280033 041.651.991-17 
3 MAYLLA CRISTINA ALVES OLIVEIRA 21408327 034.275.291-00 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital. 
 
Sapezal-MT, 04 de junho de 2018. 
 
 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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